
 

ေရ႕ွဆကရ္နမ္ျဖစႏုိ္ငေ္တမာ့သည္ာ့ ျမနမ္မာ့ၿငမိး္ခ်မး္ေရး ေဆြးေႏြးမႈခရ း 

ေျမယမက႑ေဆြးေႏြးမႈမ ွခ်ဥး္ကပေ္လာ့လမျခငး္ 

သတင္းထုတ္ျပန္ခ်က္ - ကရင္ၿငိမ္းခ်မ္းေရးအေထမက္အကူျပဳကြန္ရက္ 

ဇလူိငုလ္ ၅ ရက၊္ ၂၀၁၈ ခႏွုစ ္

လက္ရွိျမန္မမၿငိမ္းခ်မ္းေရးျဖစ္စဥ္သည္ ေရရွည္ၿငိမ္းခ်မ္းေရး (သို႔) ဒ မိုကရက္တစ္ ဖက္ဒရယ္ျပည္ေထမင္စုသစ္ဆ သို႔ 
ဥ းတည္ရန္ မျဖစ္ႏုိင္ေတမာ့သည္ာ့ အေျခအေနသုိ႕ ေရမက္္ေနသည္မွမ အျငင္းပြမးဖြယ္ရမမရွ ိ ရွင္းလင္းေနၿပ ျဖစ္သည္။ 
ယခုအခ်ိန္ထိ ျမန္မမတပ္မေတမ္ကိုယ္စမးလွယ္မ်မးသည္ ၄င္းတို႔ေဖမ္ေဆမင္လိုေသမ ၿငမိ္းခ်မ္းေရးပံုစံကို အေကမင ္
အထည္ေဖၚႏုိင္ရန္ လက္ရွိၿငိမး္ခ်မ္းေရးျဖစ္စဥ္ကို စစ္ေရး၊ ႏိုင္ငံေရးႏွင္ာ့ အမဏမရငွ္ဆန္ေသမစည္းမ်ဥ္းဥပေဒမ်မး 
အမးျဖင္ာ့ အၾကပ္ကိုင္ျခင္း၊ ၿခိမ္းေျခမက္ျခင္း၊ လြနစ္ြမအေရးႀက းေသမ အမ်ိဳ းသမးအဆင္ာ့ ႏိုင္ငံေရးေဆြးေႏြးမႈမ်မးအေပၚ 
အေႏွမင္ာ့အယွက္ေပးပိတ္ဆို႔ျခင္း၊ အေရးႀက းအစုအဖြြဲ႕တို႕၏ပါ၀င္မႈအမး ဖယ္ခ်န္ထမးျခင္း၊ အေရးႀက းလွေသမႏိုင္ငံေရး 
ျပဳျပင္ေျပမင္းလြဲမႈႏွင္ာ့ေရရွည္ၿငမိး္ခ်မ္းေရးရရွိရန္အတြက္ မျဖစမ္ေနေဆြးေႏြးရန္လိုအပ္သည္ာ့ အဓိကအခ်က္မ်မးကို 
ေဆြးေႏြးခြင္ာ့မေပးျခင္း၊ တမးျမစ္ျခင္း၊ အစရွိသည္ာ့ လုပ္ေဆမင္မႈမ်မးျဖင္ာ့ ႀကိဳးကိုင္လ်က္ရွိသည္။ 

ဒ မိုကရက္တစ္ဖက္ဒရယ္ဆ သုိ႔ လွမ္းခ် ျပဳျပငေ္ျပမင္းလြဲႏုိင္ေရးသည္ လက္ရွိၿငိမ္းခ်မ္းေရးျဖစစ္ဥ္ေတြ႕ဆံုေဆြးေႏြးမႈ၏ 
အဓိကက်ေသမအပိုင္းျဖစၿ္ပ း ေျမယမႏွင္ာ့သဘမ၀အရင္းအျမစ္မ်မးအေပၚ ျပည္ေထမငစ္ုအစိုးရကို အမဏမႏွင္ာ့ လုပ္ပိုင ္
ခြင္ာ့အျပည္ာ့အ၀ေပးထမးေသမ ၂၀၀၈ ဖြြဲ႕စည္းပံုအေျခခဥံပေဒအပါအ၀င ္တည္ဆြဲဥပေဒမ်မးအမး ျပင္ဆင္ျခင္း ႏွင္ာ့ဖ်က္ 
သိမ္းျခင္းဆိုင္ရမ လုပ္ေဆမင္ျခင္းမ်မးအေပၚတြင္ မ်မးစြမမတူည္လ်က္ရွိသည္။ လက္ရွိေျမယမႏွင္ာ့သဘမ၀အရင္း 
အျမစ္က႑စ မခံန္႔ခြြဲမႈစနစ္မွ ဖက္ဒရယ္က်က်စ မံခန္႔ခြြဲမႈစနစဆ္ သို႕ ေျပမင္းလြဲႏိုင္ေရးသည္ စစ္မွန္ေသမၿငမိ္းခ်မ္း 
ေရးႏွင္ာ့ တိုက္ရိုက္ဆက္စပ္လ်က္ရွိၿပ း ဤသုိ႕ေသမျပဳျပင္ေျပမင္းလြဲမႈမ်မးကို လုပ္ေဆမင္ႏိုင္မႈမရွိျခင္းသည္ ပဋိပကၡ၏ 
အဓိက တြန္းအမးျဖစ္ေနသည္။ “အမးလံုးပါ၀င္ေသမႏိုင္ငံေရးေဆြးေႏြးမႈ” ႏွင္ာ့ “တန္းတူည မႈႏွင္ာ့ကိုယ္ပိုင္ျပဌမန္းခြင္ာ့” 
တို႕သည္ စစ္မွန္ေသမၿငမိ္းခ်မ္းေရး၏အႏွစ္သမရျဖစ္သည္ဟု ႏိုင္ငံေရးေဆြးေႏြးမႈ မူေဘမင္က ဆိုထမးခ်ိန္တြင္   ႏုိင္ငံ 
ေရးေဆြးေႏြးမႈ က႑ (၅) ရပ္ျဖစ္ေသမ ႏိုင္ငံေရး၊ စ းပြမးေရး၊ လူမႈေရး၊ ေျမယမႏွင္ာ့သဘမ၀အရင္းအျမစ္၊ လံုၿခံဳေရး 
က႑မ်မးတစ္ေလွ်မက္အတြင္း ဖက္ဒရယ္စနစ္က်က်စ မံခန္႔ခြြဲႏိုင္ေရးအတြက္ တင္ျပေဆြးေႏြးေသမ အဆိုျပဳမႈမ်မးကို 
ျမန္မမတပ္မေတမ္ကိုယ္စမးလွယ္မ်မးမွ ဆက္တိုက္ကန္႔ကြက္ေနလ်က္ရွိသည္။  

အဆင္ာ့ဆင္ာ့လုပ္ေဆမင္လမခြဲာ့ေသမ ကရင္အမ်ိဳ းသမးႏိုင္ငံေရးေတြ႕ဆံုေဆြးေႏြးမႈမ်မးမွတဆင္ာ့ တံခါးေပါက္(၅) ခ်ပ္ 
အျဖစ္သံုးႏႈန္းေသမ ႏိုင္ငံေရးေတြ႕ဆံုေဆြးေႏြးမႈ၏လုပ္ငန္းစဥ္တေလွ်မက္မွ ေပၚထြက္လမေသမ ေျမယမက႑ႏွင္ာ့ဆိုင္ 
သည္ာ့ေဆြးေႏြးမႈရလဒ္မ်မးကိုအေျခခံၿပ း လက္ရွိၿငိမ္းခ်မ္းေရးျဖစ္စဥ္အတြင္း ဆံုးျဖတ္ခ်က္ခ်ပိုင္ခြင္ာ့အမဏမသည္ 
မည္သည္ာ့ေနရမတြင္ အမ်မးဆံုးတည္ရွိေနၿပ း ႏွင္ာ့ လက္ရွိၿငိမ္းခ်မ္းေရးျဖစ္စဥ္မွမ မည္ကြဲာ့သုိ႕ ႀကိဳးကိုင္ျခယ္လွယ္ျခင္းခံ 
ေနရသည္ကို KPSN ၏ ယခုအစ ရင္ခံစမတြင္ အေသးစိတဆ္န္းစစ္ေလာ့လမတင္ျပထမးပါသည္။ ကြ်ႏ္ုပ္တို႕၏ ေတြ႕ရွိ 
ခ်က္မ်မးအရ ျမနမ္မတပ္မေတမ္ကိုယ္စမးလွယ္မ်မးသည္ ေျမယမက႑ႏွင္ာ့ဆိုင္ေသမ ေတြ႕ဆံုေဆြးေႏြးမႈမ်မးတြင္ 
တိုင္းရင္းသမးအစုအဖြြဲ႕မ်မးတင္ျပေသမ အဆိုျပဳခ်က္အေၾကမင္းအရမမ်မးကို စနစ္တက်ကန္႔ကြက္ပိတ္ဆို႕ ႏိုင္ခြဲာ့ 
ေၾကမင္း ေတြ႕ရသည္။ ၿငိမ္းခ်မး္ေရးျဖစ္စဥ္အတြင္းပါဝင္ေသမအစုအဖြြဲ႕မ်မးအမးလံုး “၂၀၀၈ ဖြြဲ႕စည္းပံုအေျခခ ံ ဥပေဒ 
ပါအတိုင္းေဆမင္ရြက္ရန္” ႏွင္ာ့ “တည္ဆြဲဥပေဒမ်မးကို တင္းက်ပ္စြမလုိက္နမရန္”ဟု တဖက္သတ္ဆိုထမးေသမ ျမန္မမ 



တပ္မေတမ္ကမကြယ္ေရးဥ းစ းခ်ဳပ္၏မူ (၆) ခ်က္ကိုေက်မ္လြန္ၿပ း ျမန္မမတပ္မေတမ္ဖက္က မည္သည္ာ့အရမမွ မေဆြး 
ေႏြးလိုေၾကမင္းကို ဤဒ မိုကေရစ မဆန္ေသမလုပ္ေဆမင္မႈမ်မးက ရွင္းလင္းစြမ သမဓကျပထမးသည္။ 

ဤကြဲာ့သုိ႕ပင္ ၂၀၁၇ ေမလတြင ္က်င္းပခြဲာ့ေသမ (၂၁) ရမစုပငလ္ံုည လမခံ ဒုတိယအႀကိမ္အစည္းအေ၀းမွ ရလမသည္ာ့ 
သေဘမတူည ခ်က္ (၃၇) ခ်ကအ္ရ တိုင္းရင္းသမးည လမခံမ်မးမွ သေဘမတူည စြမ ရရွိထမးေသမ ဖက္ဒရယ္စနစ္က်က် 
ေျမယမႏွင္ာ့သဘမ၀အရင္းအျမစစ္ မံခန္႔ခြြဲမႈဆိုင္ရမ အေျခခံမမူ်မးအမးလံုးမွမ ျငင္းပယ္ခံရေၾကမငး္ ေဖမ္ျပလ်က္ရွိသည္။ 
ထိုသေဘမတူည ခ်က္ (၃၇) ခ်က္တြင္လည္း ေျမယမႏွင္ာ့သက္ဆိုင္သည္ာ့ အေျခခံမ ူ (၁၀) ခ်က္သမပါ၀င္ၿပ း ၂၀၀၈ 
ဖြြဲ႕စည္းပံုအေျခခဥံပေဒႏွင္ာ့တည္ဆြဲဥပေဒမ်မးက အသက္သြင္းထမးသည္ာ့ ဗဟိုအစိုးရ၏ ဗဟိုခ်ဳပ္ကုိင္မႈနစ္ႀက းကို ပိုၿပ း 
ေတမင္ာ့တင္းခိုင္မမေစသည္။ အနမဂတ္ျပည္ေထမငစ္ုအတြင္းပါဝင္ရန္ဟုအဆိုျပဳထမးေသမ အဆိုပါသေဘမတူည ခ်က ္
(၃၇) ခ်က္ကို  “ကိုယ္စမးလွယ္အေရအတြက္အနည္းငယ္”က သေဘမတူလက္မွတ္ေရးထိုးခြဲာ့ျခင္းျဖစ္ၿပ း ႏုိင္ငံေရးေဆြး 
ေႏြးမႈ မူေဘမင္လုပ္ထံုးလုပ္နည္းအတိုင္း မလုပ္ေဆမင္ခြဲာ့ေပ။ အေျခခံျပည္ေထမင္စုသေဘမတူည မႈမ်မးအမး ရရွိရန ္
ရည္ရြယ္ၿပ းျပဳလုပေ္သမ အမ်ိဳးသမးအဆင္ာ့ႏိုင္ငံေရးေဆြးေႏြးပြြဲမ်မးအတြင္း အဆိုျပဳေသမဖကဒ္ရယ္မူ၀ါဒမ်မးကို အသိ 
အမွတ္ျပဳမႈမရွိျခင္းသည္ လက္ရွိၿငိမ္းခ်မ္းေရးျဖစ္စဥ္အေပၚ စစမ္ွန္ေကမင္းမြန္ေသမသေဘမထမးမရွိေၾကမင္း ျပသလိုက္ 
ျခင္းျဖစ္သည္။ တိုင္းရင္းသမးတို႕၏ေျမယမအခြင္ာ့အေရးမ်မးကိုေလးစမးျခင္းမရွိပြဲ ျမနမ္မျပည္ရွိျပည္သူအမးလံုးအတြက္ 
တန္းတူည မွ်မႈကိုေပးႏိုင္မည္ာ့  စစ္မွန္ေသမၿငမိ္းခ်မ္းေရးမွမ ျဖစ္မလမႏိုင္ေပ။ 

ၿငိမ္းခ်မ္းေရးျဖစ္စဥ္စတငခ္ြဲာ့ေသမ (၇) ႏွစ္တမၾကမကမလအတြင္း ျမန္မမတပမ္ေတမ္မွ အင္အမးအလံုးအရင္းျဖင္ာ့ ထိုး 
စစ္ဆင္မႈမ်မးေၾကမင္ာ့ ကခ်င္ျပည္နယ္ႏွင္ာ့ရွမ္းျပည္နယ္ရွိ ျပညသ္ူေပါင္း ၁၅၀,၀၀၀ ေက်မ္မွမ အတင္းအဓမၼ ေနရပစ္ြန္႕ခြါ 
ရသည္ာ့အျပင္ တႏိုင္ငံလံုးပစ္ခတ္တိုက္ခိုက္မႈရပ္စြဲေရးသေဘမတူစမခ်ဳပ္ကို ကရင္အမ်ိဳးသမးအစည္းအရံုးမွ ၂ဝ၁၅ 
ခုႏွစ္အတြင္း လက္မွတ္ေရးထိုးခြဲာ့ၿပ းေနမက္တြင္ ကရင္ျပည္သူ ၈၅၀၀ ေက်မ္မွမ ၎တို႕၏ေနအိမ္ႏွင္ာ့ေျမေပၚမွ အတင္း      
အဓမၼစြန္႔ခြါခြဲာ့ရသည္။ NLD အစိုးရသည္လည္း ကရင္ျပည္နယ္၊ ကခ်င္ျပည္နယ္၊ ရမွ္းျပည္နယ္ႏွင္ာ့ရခိုင္ ျပည္နယ ္
မ်မးအတြင္း တပ္မေတမ္၏ထိုးစစ္ဆင္ေနမႈမ်မးအေပၚ တစံုတရမေျပမဆိုရနပ္်က္ကြက္ခြဲာ့ၿပ း လူထုေပါင္း ၇၀၀,၀၀၀ မွမ 
၎တုိ႕ေနရပ္မ်မးကို အတင္းအဓမၼစြန္႕ခြါၿပ း ဘဂၤလမးေဒာ့ရွ္သို႔ ထြက္ေျပးခိုလံႈခြဲာ့ရသည္။ ကရင္ျပည္နယ္အတြင္း ျမန္မမ 
တပ္မေတမ္ဖက္မွ စစေ္ရးအရွိန္ျမင္ာ့တင္ေနသည္ာ့အေျခအေန၌ ႏိုင္ငံေတမ္အတိုင္ပင္ခံက ခ် းက် းရည္ညႊန္းေသမ 
“ကရင္ာ့ပံုစံၿငိမ္းခ်မ္းေရးစံျပ”သည္ လက္ေတြ႕တြင္ ထံုးစံအတိုင္း “စ းပြမးေရးသုိ႕” သေဘမသမ ရွိသည္။ 

ကြ်ႏ္ုပ္တို႕၏ေလာ့လမေတြ႕ရွိခ်က္မ်မးအရ အမဏမအျပည္ာ့အ၀ရရွိေသမ  တပ္မေတမ္ႏွင္ာ့အစိုးရကိုယ္စမးလွယ္မ်မးသည္    
ၿငိမ္းခ်မ္းေရးျဖစ္စဥ္ကိုအသံုးခ်ၿပ း ေျမယမႏွင္ာ့သဘမဝအရင္းအျမစ္ ပိုင္ဆိုင္ေရး၊ စ မံခန္႕ခြြဲေရးႏွင္ာ့ ထိန္းခ်ဳပ္ေရးတို႕၌ 
ဗဟုိခ်ဳပ္ကိုငမ္ႈကို တရမးဝင္ ပိုမိုအမးေကမင္းေအမင္လုပ္ေဆမငေ္နေၾကမင္း ယူဆရၿပ း တိုင္းရင္းသမးျပည္သူတရပ္လံုး 
က က်ယ္က်ယ္ျပန္႕ျပန္႕သေဘမတူလက္ခံသည္ာ့ ဒ မိုကရက္တစ္ဖက္ဒရယ္ျပည္ေထမငစ္ုထူေထမင္ေရးဟူေသမ ေမွ်မ္ 
မွန္းခ်က္ကို လြဲၿပိဳေနေစလ်က္ရွသိည္။  

KPSN ၏ အႀကျံပဳခ်ကမ္်မး 

ျမနမ္မတပမ္ေတမ္ ႏွင္ာ့ ျမနမ္မအစိးုရ  

၁။ ၂၀၀၈ ခုႏွစ္ ဖြြဲ႕စည္းပံုအေျခခံဥပေဒ၏ အကန္႕အသတ္ႏွင္ာ့ကင္းလြတ္ေသမ ႏိုင္ငံေရးေဆြးေႏြးမႈႏွင္ာ့ေဆြးေႏြးအ 

ေျဖရွမမႈမ်မးပါဝင္ေသမ မူေဘမင္အသစ္တခုကို ေရးဆြြဲေဖၚထုတ္ရမည္။ 

၂။ ျမန္မမတပ္မေတမ္သည္ ၎၏ထိုးစစ္အမးလံုးကို ရပ္တန္႕သငာ့္ၿပ း၊ အမးလံုးသေဘမတူေသမ တႏိုင္ငံလံုးအတိုင္း 

အတမအပစ္အခတ္ရပစ္ြဲေရးကို အေကမင္အထည္ေဖၚသင္ာ့သည္။ ထို႕ေနမက္ ျပည္ေထမင္စုၿငိမ္းခ်မ္းေရးေဆြးေႏြးညိွ 

ႏိႈင္းမႈေကမ္မတ  (FPNCC) ႏွင္ာ့ ည ညြတ္ေသမတိုင္းရင္းသမးဖက္ဒရယ္ေကမင္စ  (UNFC) အပါအ၀င္ တိုင္းရင္းသမး 

မ်မးအမးလံုးပါ၀င္ေသမ ႏုုိင္ငံေရးေဆြးေႏြးမႈကို က်င္းပရမည္။  



၃။ ၿငမိ္းခ်မ္းေရးေတြ႕ဆံုေဆြးေႏြးမႈမ်မးလုပ္ငန္းစဥ္တေလွ်မက ္ အႀက းစမးဖြံ႕ၿဖိဳးေရးစ မံကိန္းမ်မးကို ဖက္ဒရယ္ဖြြဲ႕စည္းပံု 

အေျခခံ ဥပေဒအသစ္က်င္ာ့သံုးႏိုင္သည္အထိ ေခတၱရပ္ဆိုင္းထမးရမည္။  

၄။ တိုင္းရင္းသမးလက္နက္ကိုင္အဖြြဲ႕အစည္းမ်မးႏွင္ာ့လူမႈအသိုင္းအ၀န္းမ်မးအၾကမး  ေတြ႕ဆံုေဆြးေႏြးမႈမ်မးကိုေသမ္ 

လည္းေကမင္း၊ တုိင္းရင္းသမးလက္နက္ကိုင္အဖြြဲ႕အစည္းအခ်င္းခ်င္းအၾကမး ေတြ႕ဆံုမႈမ်မးကိုေသမ္လည္းေကမင္း၊ 

ကန္႕သတ္ပိတ္ပင္ျခင္းလံုးဝမရွိရ။  

၅။ NLD အစိုုးရသည္ ၎၏ မူလရည္မွန္းခ်က္မ်မးအတိုင္း ျပန္လည္ေဆမင္ရြက္သင္ာ့ၿပ း၊ “တိုင္းရင္းသမးမ်မး၏ အခြင္ာ့ 

အေရးႏွင္ာ့ ဖက္ဒရယ္ဒ မိုကေရစ ျပည္ေထမင္စုတည္ေဆမက္ေရးအတြက္ အမမခံႏုိင္ရန္” ၂၀၀၈ ခုႏွစ္ ဖြြဲ႕စည္းပံုအေျခခ ံ

ဥပေဒကိုျပင္ဆင္မည္ ဟူေသမ ေရြးေကမက္ပြြဲကတိက၀တ္အတြက္ စတင္တိုက္ပြြဲ၀င္ရမည္။  

ႏုိငင္တံကမအသိငုး္အဝနး္ 

၆။ လက္ရွိ တိုင္းရင္းသမးလူထုကိုယ္တိုင္ စ မံအုပ္ခ်ဳပ္ေနေသမ က်န္းမမေရး၊ ပညမေရး၊ ေျမယမႏွင္ာ့ သဘမ၀သယံ 

ဇမတစ မံခန္႕ခြြဲမႈစနစမ္်မးႏွင္ာ့ တရမးေရးယႏၱရမးမ်မးကို ျမန္မမအစိုးရ၊ ကုလသမဂၢေအဂ်င္စ မ်မးႏွင္ာ့ ျမန္မမႏုိင္ငံကို 

ကူည ပံာ့ပိုးေနေသမအလွ ရွင္မ်မးက အသိအမွတ္ျပဳရမည္။  

၇။ ႏုိင္ငံတကမ၏ပံာ့ပိုးကူည မႈ ျဖတ္ေတမက္ျခင္းခံထမးရေသမ ဒုကၡသည္မ်မးႏွင္ာ့ IDP ျပည္သူမ်မးအတြက္ ႏိုုင္ငံ တ 

ကမအေထမက္အပာ့ံမ်မးကိုု ခ်ကခ္်င္းျပန္လည္ကူည ေပးရန္ ႏွင္ာ့ ႏိုင္ငံတကမစံသတ္မွတ္ခ်က္အတိုင္း ေထမက္ပံာ့ 

ေပးရမည္။  

၈။ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးေတြ႕ဆံုေဆြးေႏြးမႈလုပ္ငန္းစဥ္အမး  ေငြေၾကးကူည ေထမက္ပံာ့ေပးေသမ အလွ ရွင္မ်မးအေနျဖင္ာ့ ၎တို႕ 

ေထမက္ပံာ့ေပးေသမေငြမ်မးသည္ လက္ရွိလမ္းဆံုးေရမက္ၿငိမ္းခ်မ္းေရးလုပ္ငန္းစဥ္ကို ေထမကပ္ာ့ံေပးျခင္းထက္ စစ္မွန္ၿပ း 

အဓိပၸါယ္ျပည္ာ့ဝေသမ ႏုိင္ငံေရးအေျပမင္းအလြဲကို ဥ းတည္ေစႏုိင္သည္ာ့ အလွ ေငြမ်မးျဖစ္ေရးကို ဥ းတည္ေဆမင္ရြက္   

သင္ာ့သည္။ 

၉ ။ တိငု္းျပည္အတြင္း ဒ မိုကေရစ /ဖက္ဒရယ္မူႏွင္ာ့ကိုက္ည ေသမ ေျမယမက႑ျပဳျပင္ေျပမင္းလြဲမႈသုိ႕ အေရမက္သြမးႏိုင္ 

ရန္ လႊတ္ေတမ္အတြင္း ေျမယမျပဳျပငေ္ျပမင္းလြဲမႈလုပ္ငန္းစဥ္ကိေုပးေသမ ေငြေၾကး သုိ႕မဟုတ္ နည္းပညမအေထမက္ 

အပံာ့မ်မးသည္ ဒ မိုကေရစ စနစက္်က်ႏွင္ာ့ ဖက္ဒရယ္အေပၚအေျခခံေသမ ေျမယမက႑ျပဳျပင္ေျပမင္းလြဲႏိုင္မႈအခြင္ာ့ 

အလမ္းမ်မးကို ဆန္႕က်င္ျခင္းမျဖစ္ေအမင္၊ သို႕မဟုတ္ ထိခိုက္မႈတစံုတရမမရွိေအမင္ သတိထမး ေဆမင္ရြက္ရမည္။ 
 

ဆကသ္ြယရ္န ္

ေစမအြဲလက္(စ)္ - ဖုန္း +၉၅ (၀) ၉၇၇၉၃၁၃၅၇၅ ( ကရင္၊ ဗမမ၊ အဂၤလိပ္) 

ေနမ္အြဲလစ္ - ဖုန္း ၀၉ ၂၆၀၇၆၃၅၈၃ (ကရင္၊ ဗမမ)   


