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ႏို၀င္ဘာ၂၀ ရက္၂၀၁၅ ခုႏွစ ္

ရမွး္လူ႔အခြင့္အေရးမ႑ိငုမ္ေွနာကဆ္ံုးရသတငး္။ 

လထူ ု (၆၀၀၀) ေနထိငုရ္ာမိငုး္ေနာငၿ္မိဳ ႕တဝိကုက္ိဗုမာအစိးုရစစတ္ပမ္လွကန္ကႀ္ကးီမ်ားျဖင့္ပစခ္တ ္

ျခငး္၊ဗံုးၾကျဲခငး္မ်ားသညစ္စရ္ာဇ၀တမ္ႈမ်ားျဖစသ္ည။္ 

၂၀၁၅ခုႏွစ ္ ႏုိ၀င္ဘာလ ၉ ရက္ေန႔မ ွ ၁၂ရက္ေန႔အတြင္းရွမး္ျပည္နယ္အလည္ပိငု္းရွမိိုင္းေနာင္ၿမိဳ႕ 

တ၀ိုက္ကုိဗမာအစိးုရစစ္တပ္မွလကန္က္ႀကီးမ်ားျဖင့္ပစ္ခတ္ျခငး္၊ဗံုးႀကဲျခငး္မ်ားကိုရွမး္လူ႕အခြင့္ 

အေရးမ႑ိဳင္မွျပင္းထန္စြာရႈတခ္်လိုက္ပါသည္။လူဦးေရ(၆၀၀၀)ေနထိငု္ရာသို႕ဗဟိုျပဳပစ္ခတ္ျခငး္၊ 

ဗံုးၾကျဲခင္းတို႔ေၾကာင့္အိုးအမိ္းမ်ားပ်က္စးီရျခင္း၊လူထုမ်ားကိုထိခိုက္အနာတရျဖစေ္စသည့္အတြက္ 

စစရ္ာဇ၀တ္မႈက်ဴးလြနရ္ာက်ပါသည္။ႏိုငင္ံတကာအသိုင္းအ၀ိုငး္မရွႈတ္ခ်အျပစ္တင္ရမည္ျဖစ္သည္။ 

မိုငး္ေနာင္ၿမိဳ႕သည္အစိုးရထိနး္ခ်ဳပ္ရာၿမိဳ႕တၿမိဳ႕ျဖစ္ၿပီးဗမာအစိုးရစစ္အေျခစိုက္စခနး္သံုးခုက၀ိငု္းရံ

ထားပါသည္။ၿမိဳ႕၏အေနာက္ေျမာက္ဘက္တြင္ႀကီးမားေသာစစ္ဆင္ေရးကြပ္ကဲေရးဌာနခ်ဳပ္အမွတ္

၂လည္းရွပိါသည္။တည္ရွိစအဲပစ္အခတ္ရပ္စဲေရးသေဘာတူစာခ်ဳပ္ရွေိသာ္လည္းဗမာအစိုးရစစ ္

တပ္တုိ႔သည္ေအာက္တိုဘာ(၆)ရက္ေန႔မွစ၍ပစ္မွတထ္ားထိုးစစ္ဆင္တိုက္ခိုက္ရာရမွ္းျပည္တိးု 

တက္ေရးပါတ၊ီရမွ္းျပည္တပ္မေတာ္(SSPP/SSA)ဌာနခ်ဳပဝ္မ္ဟိငု္း၏ေတာင္ဖက္မိငု(္၂၀)အကြာ 

တြင္ရွပိါသည္။ႏို၀ငဘ္ာလရက္ေန႔မတိုငမ္ီမိငုး္ေနာင္ၿမိဳ ႕အေရွ႕ဘက္ႏငွ့္ေျမာက္ဖက္တို႔တြင္တုိက္ပြဲ 

မ်ားျဖစပ္ြါးခဲပ့ါသည္။တိုက္ပြဲျဖစ္ရာေဒသမရွြာသူရြာသား(၂၀၀)ခန္႔သည္ၿမိဳ႕ထရဲွိဘနု္းႀကီးေက်ာင္း 

မ်ားတြင္ခိုလႈံေနၾကပါသည္။ 



ဗမာအစုိးရစစ္တပ္သည္မိုင္းေနာင္ၿမိဳ႕ကိႏုို၀င္ဘာလ(၉)ရက္ေန႔ညတြင္စတင္တုိက္ခိုကခ္ဲ့သည္။ 

လက္နက္ႀကီးက်ည္တို႔မွာစစ္ဆငေ္ရးကြပ္ကေဲရးဌာနခ်ဳပ္အမွတ(္၂)ရွိရာလာျခင္းျဖစ္ၿပးီၿမိဳ႕လယ္သုိ႔

က်ေရာက္ပါသည္။ၿမိဳ႕အေနာက္ဖက္ရွိနားလိင္လ်ဲန္ရြာထဲသို႔လည္းက်ေရာက္ခဲ့ပါသည္။လက္နက္ 

ၾကီးမ်ားလက္နက္ငယ္မ်ားျဖင့္ပစ္ခတ္ျခငး္ကိုႏုိင္၀ငဘ္၁၀ရက္ေန႔နံက္ေစာေစာအထိလုပ္ခဲ့သျဖင့္ 

ၿမိဳ႕ထဲရွအိမွတ(္၁)ႏွင(္ ့၄)ရပ္ကြက္ႏငွ့္နားလိင္လ်ဲနရ္ြာထဲမွအိုးအမိ္မ်ားပ်ကစ္းီရပါသည္။လက္နက္ 

ၾကီးစပစ္သည္ႏွင့္ရြာေနလူထုတုိ႔မွာမိမိတို႔အိမ္နီးနားတြင္ဗံုးခိုက်င္းမ်ား၊ကတုတ္မ်ားကိုယ့္ဘာသာ 

ေဆာက္ခါခိုေအာင္းေနၾကေသာေၾကာင့္ကံေကာင္း၍ အထိအခိုက္မရွိေခ်။ 

ႏုိ၀င္ဘာလ (၁၀) ရက္ေန႔တြင ္ ဗမာအစုိးရစစ္ရဟတ္ယာဥ္မ်ားႏွင္႔ ဂ်က္ေလယာဥ္တစီးသည္ 

ၿမိဳ႕ေပၚသို႔ ပ်ံ၀ၿဲပးီၿမိဳ႕ လယ္ကိုဗံုးမ်ားက်ခဲ်သျဖင့္ေဒသရွိအထက္တနး္ေက်ာင္းႏငွ့္ ပတ္၀န္းက်င္ရွ ိ

အေဆာက္အဦးမ်ားကိုပ်ကစ္းီေစခဲ့သည္။ အိမ္တြင္းေနသည့္ဆရာမတစ္ေယာက္မွာဗံုးစမနွ္သျဖင့္ 

ဒဏ္ရာရခ့ဲသည္။  

ဗံုးၾကၿဲပီးေနာက္ အစိုးရတပ္တို႔သည္ ၿမိဳ႕ကိုပိုက္စိပတ္ိုက္၍ ရွမ္းစစ္သားမ်ားကိုရွာသည္။ အိမ္တံခါး 

ကိုေဆာင့္ကန္ဖြင့္ၿပီးအိမရ္ွင္ကိဒုးူေထာက္ေစခါရမွ္းစစ္သားကုိေတြ႕ပါကအားလံုးကိုသတ္ပစမ္ည္ဟု 

ၿခိမး္ေျခာက္ေၾကာင္းအမ်ိဳးသမီးတဦးကေျပာျပသည္။ 

◌ႏ◌◌ဝိငာလ ၁၀ ရက္ေ◌န႔ ၂၀၁၅ ခႏ◌ွစ္ တင္ 

ရဟတာဥစီးမွ မ◌င္ိ◌းေ◌နာင ◌႔ိ ဗံးၾကဲ  
◌ႏ◌◌ဝိငာလ ၁၀ ရက္ေ◌န႔ ၂၀၁၅ 

ခႏ◌စ္ွေ◌ေလၾကာင္◌းမဗံွးက် ံြခံတ◌ိ႔မာွ 

မ◌င္ိ◌းေ◌နာင္ အထကန္◌းေ◌ကာ်င္◌း ပရဝဏ ္

အ တင္◌းေက်ရာက္ 



ေဒသခံအရပ္သားမ်ားကုိထိန္းသိမ္းၿပးီရမွ္းစစ္သားမ်ားဘယ္မွာရွိသည္ကိုစစေ္မးသည္။ ႏို၀င္ဘာ 

(၁၀)ရက္မြနး္တည့္အခ်နိ္တြင္အသုဘအခနး္အနားမွျပန္လာေသာလုံးၾကာညြန္႔့ကိုသူ႕အိမ္အျပင ္

တြင္ အစိုးရစစ္သား ၅၀ တို႔ကဖမး္ဆီးသည္။ ၎ႏွင့္ အတူတျခားလူႏွစေ္ယာက္တုိ႔ကိုဖမ္းခါ ၿမိဳ႕ 

အေနာက္ဖက ္ တပ္ရင္း (၂၈၆) ရွိရာသို႔ ေခၚသြားသည္။ သူတို႔ကုိ ရွမ္းစစ္သားမ်ား ကို၀ွက္ထား 

သလားဟု တနာရီၾကာမွ စစ္ေမးသည္။ေနာက္မ ွလႊတ္ေပးလိုက္သည္။ 

ႏို၀င္ဘာ (၁၁) ရက္ေန႔တြင္ အစိးုရစစ္သားတုိ႔ကမိုငး္ေနာင္ၿမိဳ ႕ ရပ္ကြက ္ (၁)မွ ဗံုးဒဏ္ေရွာင ္     

ေနေသာ အရပ ္သားတို႔၏ အိမမ္်ားကုိလုယွက္ေၾကာင္းသတငး္ပို႔သည္။ 

ႏို၀င္ဘာ ၁၂ ရက္ေန႔နံက္ေစာေစာတြင ္ စစ္ဆငေ္ရးကြပ္ကဲမႈ ဌာနခ်ဳပ္အမွတ(္၂) မ ွ ၿမိဳ႕ထဲသို႔    

လက္နက္ႀကီးျဖင့္ ထပ္မပံစ္ျပန္္ရာရပ္ကြက္အမွတ(္၄) ရွိအမိ္တလံုးပ်ကစ္ီးသြားသည္။  

ႏို၀င္ဘာ(၁၂)ရက္မွာပင္လက္နက္ႀကီးျဖင့္ပစ္ျခင္း၊ဗံုးက်ဲခ်ျခင္းတို႔ေၾကာင့္မိုငး္ေနာင္ေနလူထုအမ်ား

တို႔မွာသူတို႔၏အိမ္မ်ားမွထြက္ေျပးၾကရသည္။ ဆင္းရသဲားအမ်ားစမုွာေျပးစရာေနရာမရွ၍ိ 

မေျပးႏိုင္ၾကေပ။ တခ်ိဳ႕တုိ႔မွာလံုၿခံဳေရးအတြက္ မဂၤလာရန္ေအာင္ ဘုန္းႀကးီေက်ာင္းတြင ္ ညအခါ 

ခိုလႈံၾကသည္။ အစိုးရစစ္သားတို႔ကထုိေက်ာင္းတြင္ ခိေုနသူတိုငး္ကိုမွတပ္ံုတင္စစ္သျဖင့္ 

လူထုမွာပိုမုိေၾကာက္လန္႔ေနၾကရသည္။  

လကကကးီပစတႈေ◌ၾကာင္႔ လံးေ◌ဇာ◌္မင္◌း ◌ႏ◌င္ွ႔ 

ပါေ◌ ထး တိ႔၏ အိမ်ကီးဆံးရဴွ ံး 
လကကကီး◌ျဖင္႔ပစတႈေ◌ၾကာင္႔ ပါ◌ျငမ္ ၏ 

ေ◌◌ျပာင္◌းဖးက် ီးပ်ကီးဆးံရွဴ ံး 



ႏို၀င္ဘာလ ၁၂ ရက္ေန႕ညတြင ္အစိုးရတပ္ကမိငု္းေနာင္ၿမိဳ႕ကိညုမထြက္ရအမိန္႔ထုတ္လိုက္သည္။ 

ေဒသလူထမု်ားအိမ္မွထြကခ္ြါျခင္းကိုတားျမစလ္ိုက္သည္။ရွမ္းစစ္သားမ်ားကၿမိဳ႕လာတုိက္လိမ့္မည္

ဟုသတိေပးသည္။ ျမိဳ႕မ ွထြက္ခြါျခငး္ကိုလည္းတားျမစ္သည္။ ဖနု္းလိငုး္မ်ားကိုလည္း ျဖတ္ေတာက္ 

လိုက္သည္။လယ္ရိတ္သိမ္းခ်ိန္ျဖစ္ေနေသာ္လည္းလယ္သမားမ်ားကုိလည္းၿမိဳ႕ျပငရ္ွိလယ္မွာစပါး 

မ်ားကုိရိတ္သိမ္းခြင့္ မျပဳေခ်။   

ထိုအခ်ိနမ္ွစ၍မိငု္းေနာင္ၿမိဳ႕ကုိလုံၿခံဳေရးတင္းၾကပ္ထားသည္။ၿမိဳ႕ေနမူလလူထ(ု၆၀၀၀)မွသုံးပံုႏွစ္ပံု

သည္ၿမိဳ႕ကိုစြန္ခြါသြားၾကၿပီဟုခန္႔မွန္းရသည္။တျခားၿမိဳ ႕ႏွင့္ရြာမ်ားသုိ႔သြားေရာက္ခိုလႈံေနၾကရသည္။ 

ၿမိဳ႕ ၏ေျမာက္ဖက္ရိွရြာမ်ားကိုလက္နက္ႀကီးမ်ားျဖင့္ ဆက္လက္ပစ္ခတ္ေနမႈေၾကာင့္ ေနရပစ္ြန္႔ခြါ 

ထြက္ေျပးသူအမ်ားစုတို႔မွာေနရပ္ျပနရ္နေ္ၾကာက္ရြံ႕ေနၾကသည္။ 

အရပ္သားမ်ားစေု၀းေနထိငု္ရာ ေဒသမ်ားကိုအစိးုရတပ္မ ွ ဖိႏွိပ ္ တိုက္ခိုက္ျခင္း၊ဖ်က္ဆီးျခငး္တို႔ 

အတြက္ ရွမး္လူ႕အခြင့္ အေရးမ႑ုိင္မ ွ ျပင္းျပငး္ထန္ထန ္ ျပစ္တငရ္ႈတ္ခ်ပါသည္။ ဤစစ္ရာ 

ဇ၀တ္ျပစမ္ႈမ်ားအတြက္ဗမာအစိုးရစစ္တပ္ကိုတာ၀နခ္ံေစၿပီး၊ဤသို႔တိုက္ခိုက္မႈမ်ား အတြက္ ႏိုငင္ ံ

တကာအသိုင္းအ၀ိုငး္မွ အျပစ္တငရ္ႈတ ္ခ်ၾက ရန ္တိုက္တြန္းလိုက္ပါသည္။ 

မိငုး္ေနာငၿ္မိဳ ႕မ ွထြကေ္ျပးလာသၿူမိဳ ႕ေနမ်ားကိေုမးျမနး္ခ်က။္  

၁။ ယခုအခါ ေတာင္ႀကီးတြင ္လာေရာက္ခိုလႈံေနသည့္ မိုငး္ေနာင္ၿမိဳ႕ရပ္ကြက္ အမွတ္(၁) 

ေနအသက ္၇၅ ႏွစရ္ွိအမ်ိဳ းသမးီႀကီးအားေမးျမနး္ခ်က္ ( ႏို၀င္ဘာ ၁၈၊ ၂၀၁၅)                                   

မ◌င္ိ◌းေ◌နာငအမ် ဳ ိးသမီးအ◌ၾိကီး လဲခ်ားသ◌႔ိ ထက္ေ◌◌ျပးတိမ္◌းေ◌ရွာင ◌လိႈ◌ ံ



“လက္နက္ႀကီးက်သံေတြ၊ဗံုးက်သံေတြၾကားေတာ့လူအေတာ္မ်ားမ်ားသူတို႔အိမ္ကထြက္ေျပးၾက 

တယ္။ ငါတုိ႔လည္းထြက္ေျပးတာေပါ့၊ အ၀တ္အစားေတြေတာင္ ယူဖို႔အခ်ိနမ္ရဘူး။ဗံုးေတြ၊ 

အေျမာက္ဆံေတြဘယ္ေလာက္က်လဘဲယ္ေရတြက္ႏိုင္မလဲ၊အမ်ားႀကးီဘဲ။ ငါတုိ. လည္းေၾကာ 

က္လြန္းလို႔ ထြက္ေျပးမည့္လမ္းဘရဲွာထြက္လာတာ။ ငါတုိ႔ကေၾကာက္လန္႔ေနတာ၊ ဘာ 

လုပ္ရမွန္းလည္းမသိဘးူ။ညမွာလက္နက္ႀကးီနဲ႔ပစ္တယ္၊ေန႔ခငး္မွာဗမာအစုိးရစစ္ရဟတ္ယာဥ္ေတြ

ကမိနး္ေနာင္ကိဗုံုးက်တဲယ္။ ဗံုးေတြ ဘယ္ႏွစ္ဆယ္လည္းမသ ိရဟတ္ယာဥ္ကခ်တယ္။” 

၂ ။ ယခုအခါ လခဲ်ား တြင္လာေရာက္ ခိုလႈံေနၿပးီမနိး္ေနာင္ရပ္ကြက္ အမွတ္(၃) တြင ္ ေနသည့္ 

အသက္ (၄၀) ခန္႔ရွိအမ်ိဳ းသမီးႀကီးအားေမးျမန္းခ်က္ ( ႏို၀င္ဘာ ၁၃၊ ၂၀၁၅) “ဗမာအစိုး 

ရစစ္တပေ္တြကၿမိဳ႕ထဲကိုလကန္က္ႀကီးနဲ႔ပစ္တယ္။စစ္ရဟတ္ယာဥ္(၃)စီးယူလာၿပီး အရပ္သားေတြ 

ေနတဲ့ၿမိဳ႕ကုိဗံုးၾကတဲယ္။ ငါတုိ႔ သိပ္ေၾကာက္တယ္။ငါတို႔ အိမ္ထကဲအိမ္ျပငေ္တာင ္ မထြက္ရ ဲ ဘူး။ 

ဘယ္အာဏာပိုငမ္ွလည္းလာမကူညီတဲ့အျပင္ဗမာအစိုးရစစသ္ားကတံခါးကုိေဆာင့္ကန္ဖြင့္ၿပီးရမွ္း

စစ္သားလာရွာေသးတယ္။တုိ႔အိမ္ထမဲွာရွမး္စစ္သားရွတိယ္လို႔သူတုိ႔ကေျပာေသး တယ္။ ငါတုိ႔က 

လည္းမရွပိါဘူးလို႔ေျပာပါတယ္။အိမ္ထရဲွာခ်ငရ္ွာၾကည့္လုိ႔။သူတို႔ကအိမ္ေထာင္ဦးစးီကိုဒးူေထာက္ခို

င္းၿပီးရွမး္စစ္သားရွိလားေမးတယ္။ငါတို႔ကလည္းမရွဘိူးလို႔ေျပာတယ္။ ရွမ္းစစ္သားေတြ႕ရင ္ နင္တို႔ 

ကိုသတ္မယ္လို႔ သူတို႔ကေျပာတယ္။တုိ႔အိမ္ထဲမွာေတြရင ္ အကုန္သတပ္စ္လိုက္လို႔ငါတို႔ 

ကျပနေ္ျပာလိုက္တယ္။အိမ္ထမဲွာဗမာစစ္သားေတြ ဝင္ရွာတယ္။ဘာမွ မေတြ႕ေတာ့မွ သူတို႔ 

ျပန္ထြက္သြားၾကတယ္။ 

ငါတုိ႔ကိုေျခာက္တယ္။ ရိုက္ေတာ့ မရိုက္ဘူး၊ ၁၀ လ အရြယ္ခေလးကငိေုနလုိ႔ ျဖစမ္ယ္။ 

ငါတုိ႔ ေျပးလာၿပီးေနာက္ ႏို၀င္ဘာလ (၁၀) ရက္ေန႔ မိုငး္ေနာင္ၿမိဳ႕မွာလူသိပ္မက်န္ေတာ့ဘူး။ 

က်န္တဲ့ လူေတြလည္းညဆုိရင ္ မဂၤလာရနေ္အာင္ဘုန္းႀကီးေက်ာင္းမွာသြားအိပ္ၾကရတယ္။ 

အဒဲီမွာလည္းဗမာစစ္သားေတြကမွတ္ပံုတင္သြားစစ္ျပန္တာဘ။ဲ 

ဗမာအစိးုရစစတ္ပက္မိငုး္ေနာငၿ္မိဳ ႕ကိလုကန္ကႀ္ကးီႏွင့္ပစ၊္ဗံုးက်ျဲခငး္တို႔ေၾကာင္ ့ထခိိကုဒ္ဏရ္ာရမႈႏွင္ ့

ပ်ကစ္းီမႈ အေသးစပိ ္( ႏိ၀ုငဘ္ာ - ၉ မ ွ၁၂ အထ၊ိ ၂၀၁၅) သရိသေလာက ္

ေန႔စြဲႏွင့္ 
အခ်ိန ္

ပ်က္စးီရျခငး္အေၾကာင္း ဖ်က္ဆီးခံအိမ္
၏ ပိုငရ္ငွ ္
နံမည္ 
 

တည္ေနရာ ပ်က္စးီသည့္ ပစၥည္း 



ႏို၀င္ဘာ 
၉၊ 
၂၃း၀၀ 

လက္နက္ႀကီးက်ည္ လံုး၀င္းႏိုငႏ္ွင့္ 
ပါေထြး 

မိုငး္ေနာင္ 
အေရ႕ွ 
နားလိင္လ်န္
ရြာ 

အိမ ္

ႏို၀င္ဘာ 
၉၊ 
၂၄း၀၀ 

လက္နက္ႀကီးက်ည္ လံုးကာက ရပ္ကြက္ ၄၊ 
မိုငး္ေနာင္ၿမိဳ႕ 

ထရပ္ကားႏွင့္ 
လယ္ထြန္စက ္ 

ႏို၀င္ဘာ 
၁၀၊ 
၅း၀၀ 

လက္နက္ႀကီးက်ည္၊ 
ေသနတ္က်ည္ 

ပါခမ္းအနိ ္ ရပ္ကြက္ ၁၊ 
မိုငး္ေနာင္ၿမိဳ႕ 

အိမ္၊ 
ျပတင္းေပါက္၊က်ည္ဆံ
မွန္၍၀ါယာၾကိဳး ျပတ္၊ 
မီးေလာင္ 

ႏို၀င္ဘာ 
၁၀၊ 
၇း၀၀ 

လက္နက္ႀကီးက်ည္ လံုးေဇာ္မင္းႏွင့္ 
ပါမြန္း 

ရပ္ကြက္ ၁၊ 
မိုငး္ေနာင္ၿမိဳ႕ 

အိမ ္

ႏို၀င္ဘာ 
၁၀၊ 
၈း၀၀ 

ဗံုးက် လံုးဆန္အြန ္
ႏွင့္ ပါဆက(္ပ္) 

ရပ္ကြက္ ၁၊ 
မိုငး္ေနာင္ၿမိဳ႕ 

အိမ ္

ႏို၀င္ဘာ 
၁၀၊ 
၈း၀၀ 

ဗံုးက် အထက္တနး္ 
ေက်ာင္း 

ရပ္ကြက္ ၁၊ 
မိုငး္ေနာင္ၿမိဳ႕ 

ေက်ာင္း 

ႏို၀င္ဘာ 
၁၀၊ 
၈း၀၀ 
 

ဗံုးက် ဆရာမ 
ယဥ္ယဥ္ႏအုိမ ္

ရပ္ကြက္၁။ 
မိုငး္ေနာင္ 

အိမ္ပ်က၊္ 
ဗံုးစမနွဒ္ဏ္ရာ 

ႏို၀င္ဘာ 
၁၂  
၃း၀၀ 

လက္နက္ႀကီးက်ည္ ပါျငမ ္ ရပ္ကြက္ ၄၊ 
မိုငး္ေနာင္ၿမိဳ႕ 

အိမ္ပ်က၊္ 
ေျပာင္းဆံက်ီမီးေလာင္ 

မသိ လက္နက္ႀကီးက်ည္  လံုးေက်ာ္ဟန္ ရပ္ကြက္ ၁၊ 
မိုငး္ေနာင္ 

အိမ္ပ်က္။ 



 

ဆက္သြယရ္န္  

စိုငး္ေဟာ္ရွနဲ ္+ ၆၆ (၀) ၆၂-၉၄၁-၉၆၀၀          (ရွမး္/ အဂၤလိပ္) 

နနး္စေံတာင္း + ၆၆ (၀) ၈၁-၆၀၃-၆၆၅၅     (အဂၤလိပ/္ ထုိင္း) 
စိုငး္ခြန္းမိုင ္  + ၆၆ (၀) ၉၄-၆၃၈-၆၇၅၉          (ဗမာ/ အဂၤလိပ္) 

 

 


