
 

ရမှး်လအူခငွ့အ်ေရးမ ိ င၏် ထတုြ်ပနေ် ကညာချက ်

၇ ရက် စက်တင်ဘာလ ၂၀၁၈ ခု ှစ် 

အစိးုရစစတ်ပမ်ျားက ရမှး်ြပညန်ယေ်တာငပ်ိငုး်ရှရိာသရူာသားများကိ ု ဖမး်ဆးီ ှပိစ်ကြ်ခငး်၊ ရမှး်ြပညန်ယ ်

ေြမာကပ်ိငုး် အထကရ်ရဲာေရကာတာအအနးီတဝိကုတ်ငွ ် နယေ်ြမရငှး်လငး်စစဆ်ငေ်ရး လပုစ်  ် ကေလး 
သငူယ ် များ ငှ့ ် သက်ကးီရယအ်ိမုျားအား ချ ပေ် ာှငထ်ားြခငး်၊ ေပ တာဆွခဲါလမး်ြပ အြဖစသ်ိ ု ဆင့ေ်ခ  
ေစခိငုး်ြခငး်။ 
၂၀၁၈ခု ှစ် ဇူလင်လ ၂၃ ရက်ေနမှ သဂတု်လ ၉ ရက်ေနအထိ ခမရ ၁၁၅၊ ခမရ ၅၀၁၊ ခမရ ၅၀၄၊ ခမရ 
၅၀၅၊ ခမရ ၅၀၆ တပ်ရင်း ၅ ရင်းမှ တပ်သားများသည်  ရှမ်းြပညန်ယ်ေြမာက်ပိုင်း ေကျာက်မဲ မိ နယ် 
အထက်ရဲရာေရကာတာ တညရ်ာ ေြမာက်ဘက်ရှိ ရာများတွင် နယ်ေြမရှင်းလင်ေရး ြပ လုပ်ခ့ဲ ကတယ်။ 
၎င်းစစ်တပ်တိုသည် ရာသား ၂၁ ဦးတိုအား ေပ တာဆဲွခါလမ်းြပအြဖစ် ၅ရက် ေကျာ် ကာ အတင်း အ 

ဓမခုိင်းေစခ့ဲသည့်အြပင် ြမန်မာစကား နားမလည်တဲသူ့ေတွကုိ ိုက် ှက်ြခင်း၊ ေြခြဖင့် ကန်ြခင်းြဖင့် 
လူအခွင့်အေရး ချိ းေဖာက်ခ့ဲပါတယ်။ ေကျာက်မဲ မိ နယ်မှ SNLD ကုိယ်စားလှယ်တစ်ဦးက ကားဝင် ေြဖ 

ရှင်း ေပးမှသာ ထိုရာသား၂၁ဦးတိုအား ြပန်လည်လွတ်ေပးခ့ဲတာ ြဖစ်တယ်။ အသက် ကီးရယအ်ိုများ၊ အ 

မျိ း သမီးများ ှင့် ကေလးသူငယ် အပါအဝင် လူ ၅၀ ေကျာ်တိုအား က ဲတင်း ကုပ်ထဲတွင် ၃ ညတိုင်တိုင် 
ချ ပ ် ေ ှာင်ခ့ဲသည့်အြပင် ထိုရာအတွင်းတွင်လည်း အစုိးရစစ်သားများက ေသနတ်များ ပစ်ေဖာက်ခ့ဲ က 

တယ်။ 
နမတူြမစ်(ေခ ) ြမစ်ငယ်ြမစ်ေပ  လက်ရှိတည်ေဆာက်ေနဆဲြဖစ်တဲ့ အထက်ရဲရာေရကာတာကုိ ေဒသခံ 

ရာသူရာ သားများက ြပင်းြပင်းထန်ထန် ကန်ကွက် ကပါတယ်။ ၂၀၁၈ခု ှစ် သဂုတ်လ ၁၁ ရက်ေနတွင် 
SNLD လတ်ေတာ ် ကုိယ်စားလှယ် ၁၁ ဦးတိုက ေဒသအတွင်းသုိ ကွင်းဆင်းလှည်လည် ေလ့လာခ့ဲ ပီး 
ဆွစ်ဇလန်၊ ဂျာမနီ ၊ ဂျပန် ှင့် တ ုတ် ိုင်ငံမှ ကုမဏီများ ရင်း ှီးြမ ပ် ှံထားတဲ့ အဆုိပါ ေရကာတာ ကီး 
ရပ်တန် ရန်ေြပာဆုိခ့ဲ ကတယ်။ 
စစ်ပူေဒသများ ှင့် ပဋိပကြဖစ်ပွါးရာ ေဒသအတွင်း ေရကာတာေဆာက်လုပ်တာ ှင့်ပတ်သက်၍ ရှမ်းလူ 

အခွင့် အေရးမ ိ င် SHRF အေနနဲ ကာြမင့်စွာအကိမ် ကိမ်သတိေပးခ့ဲသည့်အြပင် လွန်ခ့ဲတဲ့ ှစ် ှစ် 

အတွင်း၌ အထက်ရ ဲရာ ေရကာတာအနီး အေြခစုိက်သည့်အစုိးရစစ်တပက် အရပ်သားများအေပ  လူအ 

ခွင့် အေရးချိ းေဖာက်မတိုကုိ လည်း မှတ်တမ်းထတု်ြပန်ခ့ဲပါတယ်။ လွန်ခ့ဲတဲ့ ၂၀၁၈ခု ှစ် မတ်လ တုန်းက 
ေရကာတာလံု ခ ေရးစစ်သားက ဆုိင် ကယ် ေမာင်း ှင်လာေသာ ရာသား ှစ်ဦးကုိ ပစ်သတ်ခ့ဲ တာကုိ လည်း 
မှတ်တမ်းတင်ခ့ဲပါတယ်။ 
ဤအေတာအတွင်း ရှမ်းြပည်နယ်ေတာင်ပိုင်း အစုိးရတပ်ရင်း ခမရ ၄၃၀၊ ၅၁၈၊ ခလရ ၂၄၉၊ ၂၉၅၊ ၂၉၆၊ 
၂၈၄ တပ်ရင်း ၆ ရင်းတိုမှ တပ်သားများ ှင့် ေဒသခံြပည်သူစစ်တို က ၂၀၁၈ခု ှစ် ဇူလင်လအ ေစာပိုင်း 



တွင် မိ နယ် ၅ ခုကုိ ဝင်ေရာက်စီးနင်း လုယက်ခ့ဲတယ်။ ရားသားများကုိ မတရားဖမ်ဆီး ှိပ်စက်ခ့ဲြခင်း ှင့် 
ရာသားပိုင်ပစည်း များကုိ ခုိးယူလုယက်ြခင်းတိုြပ လုပ်ခ့ဲ ကသည်။ တစ် ိုင်ငံလံုးအပစ်အခတ်ရပ်စဲေရး 
(NCA) စာချ ပ်လက်မှတ် ေရးထိုး ထားေသာ်လည်း RCSS/SSA အား စစ်ဆင်ေရးဧရိယာမှ ဆုတ်ခွာဖုိ  
ဖိအားေပးရန် ရညရ်ယ်၍ လုပ်ေဆာင်ေန ြခင်း ြဖစ်ပါတယ်။ 

 

လူအခွင့်အအေရးချိ းေဖာက်မအေသးစိတ်မှာ ေအာက်ပါအတိုင်းြဖစ်သည်။ 



ရမှး်ြပညန်ယေ်ြမာကပ်ိငုး် 
ေကျာကမ်ဲ မိ နယ် ငှ့ေ်နာငခ်ျိ မိ နယ ် အထကရ်ရဲာေရကာတာ တညေ်ဆာကရ်ာအနးီ၌ နယေ်ြမရငှး် 
လငး်ေရး ကာလ အတငွး် အစိးုရတပသ်ားများက ည း်ပနး် ှပိစ်ကြ်ခငး်၊ အဓမ ခိငုး်ေစြခငး်၊  ထငထ်ိငုး် 
ေသနတပ်စ ်ေဖာက ်ြခငး်၊ လယုကြ်ခငး်များြပ လပု ်

၁။ အစိးုရစစသ်ားများက ရာသူကးီေနအမိက်ိ ုဝငေ်ရာကစ်းီနငး်ေမေ ာှကက်ာ ပိကုဆ်ပံါခိးုယ ူလယုက ်ြခငး် 
ဇူလုိင်လ ၂၃ ရက်ေန သန်းေခါင်ယံေကျာ်အချိန်တွင် အစုိးရစစ်တပ် ခမရ ၁၁၅မှ တပ်သား အင်အား (၄၀) 
ခန်က ရှမ်း စစ်သားအတွက် အခွန်ေကာက်သည်ဟုအေ ကာင်းြပ၍ ေကျာက်မဲ မိ အေနာက် ေတာင်ဘက်မှ 
၁၂ မုိင်အကွာ ရှိ ေနာင်ပိန်လံုရာက ရာသူ ကီးေနအိမ်ကုိ သွားေရာက်စီးနင်းေမေ ှာက် ခ့ဲ ကတယ်။ 
ထိုည ၂ နာရအီချိန်တွင် ြမန်မာစစ်တပ် ကား၃စီးြဖင့် အသက် ၅၀ရှိ ရာသူ ကီးစုိင်းေနာင့်၏ေနအိမ်ကုိ 
ေရာက်လာခ့ဲ ကတယ်။ ထိုစစ်သားများက အဆုိပါအိမ်ကုိ ဝုိင်းရံထားခ့ဲ ပီး အိမ်အဝင် တံခါးကုိ ိုက်ဖျက် 

ဝင်ေရာက်ခ့ဲ ကတယ်။ ရာသူ ကီးအားေသနတ်လက်ဝယ်ရှိေနေ ကာင်း ှင့် ရှမ်းလက်နက်ကုိင် တပ်ဖဲွ  အ 

တွက် အခွန်ေကာက် ေပးေနေ ကာင်း  တစ်စံုတစ်ေယာက်ကစာတစ်ေစာင် ပိုခ့ဲတယ်ဟု စွပ်စဲွ ေြပာဆုိခ့ဲ 

တယ်။  
အဲ့ေနာက် ၃နာရီအထိ ရှာေဖွေမေ ှာက်စစ်ေဆးခ့ဲ ကကာ သုိေသာ်လည်း ထိုအိမ်တွင် သံသယြဖစ်ဖွယ် 
ပစည်း တစ်စံု တစ်ခုမှ မေတွ ရှိခ့ဲပါ၊ ထိုအခါ သူတိုစခန်းရှိရာဆီသုိ ြပန်သွား ကခ့ဲတယ်။ ဒါေပမ့ဲ အိမ်ရှင်၏ 
ပိုက်ဆံ (၅၀,၀၀၀) ကျပ်ကုိ ခုိးယူသွားခ့ဲတယ်။ သူတိုမထွက်ခွာမီှ သူတိလုာေရာက်ခ့ဲေ ကာင်းကုိ အင်တာ 

နက်၊ ေဖ့စ်ဘုတ်စာမျက် ှာ တွင် သတင်းအြဖစ်မတင်ဖုိ ေြပာဆုိသွားခ့ဲေ ကာင်း သိရပါတယ်။ 
 

၂။ အစိးုရတပသ်ားများ ရာသား၄ဦးအား အဓမလမး်ြပေစခိငုး် 
သဂုတ်လ၂ ရက်၂၀၁၈ခု ှစ် တွင်ေကျာက်မဲအေြခစုိက်အစုိးရတပ်ရင်း ခမရ ၅၀၁ မှ ဗိုလ်မှ း ကီး ေအာင် 

ိုင်ထူး ဦးေဆာင်သည့် အင်အား (၇ဝ) ခန်သည် နယ်ေြမရှင်းလင်းစစ်ဆင်ေရး အတွက် ဝမ်နားပုံရာမှ 
ထွက် ခွာသွားခ့ဲ ပီး နမ့် ပျန် ေကျး ရာကုိြဖတ်ေကျာ်ကာ ၁၁ နာရအီချိန်တွင် ေကျာက်မဲ မိ နယ် ပန်ေလာ့ 
ေကျးရာအုပ်စု ပန်ေလာ့ေကျး ရာ သုိ ဆုိက်ေရာက်ခ့ဲတယ်။ ပန်ေလာ့အုပ်စု ပိန်းနင်ေကျးရာသုိ သွားဖုိ ထ 

ရပ်ကားတစ်စီး ှင့် လမ်းြပတစ်ဦး ရှာေပးရန် ရာသူ ကီးအား ခုိင်းေစခ့ဲတယ်။ ပန်ေကျာက်ကွင် အထိလုိက် 

ပိုေပးရန် ရာသား၄ဦး ှင့် ကားတစ်စီးရှာေပးခ့ဲသည်။ ထိေုနာက် ပိန်းနင်ေက းရာသုိ  ေြခလျင်ြဖင့်ခရီး ဆက် 

ခ့ဲ ပီး မွန်းလဲွ(၁)နာရီတွင် ေရာက်ခ့ဲေ ကာင်းသိရပါတယ။် 
 

 အတင်းအဓမလမ်းြပလုိက်ခ့ဲရသည့် ရာသားေလး ဦး 
(၁) စုိင်းသန်းေမာင်(အဆုိပါကားပိုင်ရှင်) 
(၂) စုိင်းဘေအး ( ကားစပယ်ယာ) 
(၃) စုိင်းစံလူ (လမ်းြပ ှင့် အစုိးရစစ်တပ် ှင့်အတူ အကီးရာတွင် ၂ ည ေနခ့ဲ) 



(၄) စုိင်းေကျာ် (လမ်းြပ ှင့် အစုိးရစစ်တပ် ှင့်အတူ အကီးရာတွင် ၂ ည ေနခ့ဲ) 
 

၃။ ထငတ်ိငုး် ေသနတပ်စေ်ဖာက် ပးီ ရာသား၁၁ဦးကိ ုေပ တာလိကုရ်န ်အတငး်အကျပခ်ိငုး်ေစြခငး်၊ ေြခြဖင့ ်
ကနြ်ခငး်၊ ိကု် ကှြ်ခငး်၊ ရာသား(၅၀)ဦးကိ ုက တဲငး်ကပုတ်ငွ ်ချ ပေ်လာှငြ်ခငး်၊ ပစညး်လယုခူိးုဝကှ၊် ဖျကဆ်းီ 
ြခငး်များြပ လပုခ်ဲ ့
ခမရ ၅၀၁ မှ အင်အား(၇၀)ရှိအစုိးရစစ်ေ ကာင်းသည် အိမ်ေထာင်စု (၃၅) စုရှိ ပိန်းနင်ရာအား လှမ်းြမင် ိုင် 

ေသာေတာင်ကုန်းတစ်ကုန်းေပ ေရာက်သွားသည့အ်ခါ ပန်ေလာ ့ ရာမှ လမ်းြပရာသား၂ ဦးက ေရှ ဆက် 

သွားဖုိ လမ်း များရင်း ှီးက မ်းဝင်ြခင်းမရှိေ ကာင်းေြပာ ကားခ့ဲသည်။ အဆုိပါေဒသအား သိက မ်း ေသာရာ 

သား တချိ သွားရှာ ေဖွရန် ထိုစစ်သားများကုိ ေစာင့်ဆုိင်းေစခ့ဲသည်။ အဆုိပါစစ်သား များသည် ဒီကုိေရာက် 

ရှိ ပီးမှေတာ့ ရာထဲသုိ အတတူူဝင်သင့်ေ ကာင်းဆုိပါတယ်။ ထိုအခါ သူတိုသည် ရာထဲသုိ ဆင်းေလ ာက် 

ဝင်လာခ့ဲ ကသည်။ 
ေရှ ကစစ်သားများ ရာထဲလာသက့ဲသုိ ေနာက်ကစစ်သားများသည်လည်း ေတာင်ကုန်းမှ ဆင်းလာေနခ့ဲ ချိန် 
မှာ ရာမှ (၉၀)မီတာခန်အကွာအေဝးတွင် ေြမြမ ပ်မုိင်း (၂)လံုး ုတ်တရက်ေပါက်ကဲွ ပီး စစ်သည် ှစ်ဦး ထ ိ

မှန်ကာေသဆံုးခ့ဲ တယ်။ တိုက်ပွဲြဖစ်ပွား သည်ဟု ယူဆ ပီး အရပ်ေလးမျက် ှာဘက်သုိ မိနစ်(၃၀)ခန ် ကာ 

ေအာင် ထင်တိုင်းပစ်ခတ ်ပါေတာ့သည်။ ပါကီွ ေခ  အမျိ းသမီးတစ်ဦး၏ေနအိမ်ပါ ကျည်ဆံထိမှန ်ခ့ဲသည်။ 
ထိုေနာက် အဆုိပါတပ်သားများက ရာပတ်ပတ် 
လည် တွင်စတင်ရှာေဖွ ေတာ့သည်။ ရာသူ ကီး 
"လံုးေဒဝင်" ၏ေန အိမ်ကုိ ေမွေ ှာက်ရှာ ေဖွသည့ ်
အြပင် ဆုိင်ကယ်သံုးစီး ပါဖျက်ဆီး ပီး ေငွသား (၅) 
သိန်း ပါခုိးယ ူသွား ခ့ဲ ကသည်။ 
ပစ်ခတ်မေ ကာင့် ရာသူရာသားများ လည်း ေဘး 
လွတ ် ရာသုိ ထွက်ေြပးတိမ်းေရှာင် ကရတယ်။ 
တချိ က အိမ်ြပန ် လာရန်ေ ကာက် ေသာေ ကာင့် 

ေတာင် ယာ ခံ၌သာဆက်၍ေနခ့ဲ ကသည်။ ရာ၌ 

ကျန် ရစ်ေသာ သက် ကီးရယ်အိ ုအမျိ း သမီး များ 
ှင့် ကေလးသူငယ်များ စုစုေပါင်း အေယာက် 

(၅၀)ခန် တိုအား စုိင်းထွန်း၏ က ဲတင်းကုပ်တွင် 
သဂုတ်လ ၃ မှ ၅ ရက်ေနအထိ သံုးညတိုင် ကာေအာင် ချ ပ်ေလှာင် ထားခ့ဲ ကသည်။ တပ်သားတစ်ဦးက 
အိမ် ြပန်ချင် ေသာ ရာသားတစ်ဦးကုိ ပါး ိုက်ခ့ဲေ ကာင်း သိရတယ်။ 
စုိင်းေဒါနေခ  ရာသားတစ်ဦးကုိလည်း အြခားတအိမ်တင်ွ ဖမ်းချ ပ်ထားခ့ဲေ ကာင်း။ ကျင် ကီးကျင်ငယ် သွား 
လုိ၍ ြမန်မာ စစ်သားအား ရှမ်းလုိ ေြပာရာ ၎င်းစစ်သားတိုက ဘယ်သွားမလုိလဲ ဟုဆုိကာ အိမ်ေပ မှ ကန်ချ 
ခ့ဲ ေ ကာင်း သိရပါတယ်။  
အဆုိပါတပ်သားများက ေယာကျ်ားသားရာသား၁၁ဦးကုိဖမ်းဆီးကာေပ တာ အြဖစ် အထုပ်အပိုးများ ှင့် 

အေထာက် အပံ့ပစည်းများကုိ မွန်းလဲွ၂နာရအီချိန် အ ကီးရာဆီသုိ ေရာက်သည့တ်ိုင်ေအာင် သယ်ခုိင်း 

အစိးရစစ်တပ်ဖျက်ဆးီခဲ့ေသာ ဆငိက်ယ ်



ခ့ဲသည်။ ရာ ကင်း ေစာင့်အြဖစ် ပိန်းနင်ရာ၌ အစုိးရစစ်သား (၅) ေယာက်ကျန်ရစ် ေနခ့ဲ ကသည်။ ထိုရာသား 
၁၁ ဦးသည် ဩဂုတ်လ (၈) ရက်ေန ြပန်လည်လွတ်ေြမာက်လာသည်အထိ (၅) ရက် ကာ ေပ တာအြဖစ် 
ဖမ်းဆီးခံခ့ဲ ကရတယ် ။ တချိ  က ြမန်မာ စကားမတတ၍် အကန်ခံရ၊ အ ိုက်ခံရတယ်။ ထိုလူအခွင့်အေရး 
အချိ းေဖာက်ခံရေသာ ရာသား (၁၁) ဦး ၏အမည်မှာ ေအာက်ပါအတိုင်းြဖစ်တယ်။ 
(၁)လံုးစန်ကန် 
(၂)စုိင်းေအး 
(၃)လံုးစံ(ဘယ်မျက်စိအ ိုက်ခံ) 

(၄)စုိင်းစ ာ 

(၅)စုိင်းခမ်းလူ (တစ်ချက် အကန်ခံရ) 
(၆)စုိင်းအိုက်လံ (သံုးချက် အကန်ခံရ) 
(၇)စုိင်းေအာင်ခင်(သံုးချက် အကန်ခံရ) 
(၈)စုိင်းေအာင်စင်း (ေသနတ်ဒင်ြဖင့် တစ်ချက်အေထာင်းခံရ) 
(၉)စုိင်းလူ 

(၁၀)စုိင်းအိုက်တွန် ( လက်ကုိေနာက်ြပန် ကိ းတုပ်ခံရ) 
(၁၁)လံုးစုိင်းတူး 
 

၄။ ရာသား (၆) ဦးအား အဓမ ေစခိငုး်၊ လမး်ြပခိငုး်၊ အဓမ စကားြပနခ်ိငုး်ရာမ ှတစဦ်းတငွ ်အ ိကုအ်ကန ်ခရံ၊ 
တစဦ်းတငွ ်ပါး ိကုခ်ရံ 

ဩဂုတ်လ ၃ ရက်ေနတွင် ခမရ ၅၀၁ မှ တပ်သားအများက ပိန်းနင်ရာမှ ပန်ေလာ့အုပ်စု အိမ်ေထာင်စု (၈၀) 
ရှိ အ ကီး ရာသုိ ည (၇) နာရအီချိန်တွင် ေရာက်ရှိေ ကာင်း။ ဩဂုတ်လ ၈ရက်ေနထိတိုင် အထက်ပါ ရာပတ ်

ပတ ်လည် ှင့်ရာ သား များ၏ေနအိမ်များတွင် တပ်စခန်းချ တည်းခုိခ့ဲေ ကာင်း သိရတယ်။ 
ထိုရာသား ၁၁ ဦးကုိ ြပန်လည်လွတ်ေပးြခင်းမြပ ပဲ ဆက်လက်ေခ ေဆာင်ထားစ ် ရာပတ်လည် တဝုိက် 

တွင် ကင်း လှည့်ေနေ ကာင်း။ တပ်စခန်းချရာအ ကီးရာမှ ရာသား ၃ ဦး (စုိင်းေခမင်၊ လံုးစိတ ှင့် စုိင်းေကာ) 
တိုကုိ လည်း ထပ်မံ ေခ ေဆာင် ပီး တပ်စခန်းတွင အတင်းအကျပ် ေနခုိင်းခ့ဲသည်။ အြခားရာမှ ရာသား 
စုိင်းပီးကုိ  စကားြပန်အြဖစ် ၄ ရက် ကာ အတင်းခုိင်းေစခ့ဲသည်။ 
ဩဂုတ်လ ၄ရက်ေနတွင် စိတ်ေရာဂါသည် အသက်(၃၀) စုိင်းေဒါနကုိ အိမ်ေပ မှ ိုက် ှက်ကန်ချ ခ့ဲတယ်။။ 
အြခား ရာက က ဲစာေက းေနသည့် အသက် (၅၀) ရှိ လံုးစံထွန်းသည် အဆုိပါ တပ်သားတိုက ဗမာလုိေမး 
ြမန်းသည်ကုိ နာမလည်သြဖင့် သူကုိတံစ ်ြဖင့် လည်ပင်းကုိေထာက် ပီး ပါး ိုက် ခိမ်းေြခာက် ခ့ဲေ ကာင်း သိ 

ရတယ်။ 



ဩဂုတ်လ ၅ ရက်ေနတွင်ထိတုပ်သည် အ ကီးရာ၏အေရှ ေြမာက်ဘက်ပန်ကျန်ရာသူ ကီး လံုးခမ်း ှင့် အ 

ြခားရာသား အသက် (၄၀) စုိင်းေစာတိုကုိ အ ကီးရာဆီသုိ လမ်းြပအြဖစ် ထပ်မံဆင့်ေခ ခ့ဲေ ကာင်း သိပါ 
တယ်။ 
 

၅။ အမိမ်ျားကိေုမေွ ာှက် ပးီ  အဓမ ခိငုး်ေစရန ်အေခ ခရံသည့ရ်ာသားများကိ ုSNLD ၏ လတွေ်တာ ်ကိယု ်

စားလယှက် ေတာငး်ဆိသုာမ ှြပနလ်တွေ်ပးခဲ ့
ဩဂုတ်လ ၈ရက် မနက် ၅နာရအီချိန်တွင် အထက်ပါစစ်ေ ကာင်းသည် အ ကီးရာမှ ဟုိင်းကွင်အုပ်စု ပန် 
ကျန်ရာ ဘက်ဆီသုိ ဦးတည်ထွက်ခွာသွားခ့ဲသည်။ ပိန်းနင် ရာသား၁၁ဦး၊ အ ကီးရာသား ၄ ဦး ှင့် ပန်ကျန် 
ရာသား ၂ဦး တိုကုိ ဆက်လက်ေခ ေဆာင်ထားသည်။ 
ပန်ေလာ့ရာသုိေရာက်ရှိေသာ် စုိင်းစံဘ၊ နန်းြမမွန်း ှင့်အဖွားေဒ ိုင်းလုိင်တိုေနအိမ် သွားေရာက်ရှာေဖွ စစ် 

ေဆးခ့ဲေသးသည်။ 

ဩဂုတ်လ ၈ ရက် ၁၁နာရအီချိန်တွင် ေကျာက်မဲ SNLD လွတ်ေတာ်ကုိယ်စားလှယ် စုိင်းထွန်းဝင်းက သူ 

လုပ်ေဖ  ကုိင် ဖက် ှင့်အတူ ပန်ကျန်ရာသုိ သွားရာက် ပီး ေဒသခံြပည်သူတိုကုိ ကူညီခ့ဲေ ကာင်း။ ထိုေပ  

တာ ဆဲွခံရ ေသာရာ သားများကုိ ြပန်လည်လွတ်ေပးရန် ၎င်းတိုက ပန်ကျန်ဘုန်း ကီးေကျာင်းတွင် တပ်စ 

ခန်းချေနေသာ တပ်မှ း ဗိုလ်မှ း ကီး ေအာင် ိုင်ထူးဆီ သွားေရာက်ေတွ ဆံုေတာင်းဆုိခ့ဲပါ သည်။ 
 "နယ်ေြမ ရှင်းလင်းေရးကာလအေတာအတွင်းမှာ ကျေနာ် လူမှား ပီးမဖမ်းချင်တဲ့ အတွက်ေ ကာင့် ဒီရာ 

သား ေတွကုိ ေခ ေဆာင်ခ့ဲတာြဖစ်တယ်။ ဘယ်ဟာက ရာသား ဘယ်ဟာက လက်နက်ကုိင်အဖဲွ  ဆုိတာ ကျ 
ေနာ်တို မသိ ိုင်ဘူး။ ဒါေ ကာင့် သူတိုကုိ ကျေနာ်တိုနအဲတူ ေခ ခ့ဲတာြဖစ်တယ်။ မ ကာခင်မှာပဲ ကျေနာ ်တို 
ြပန်လွတ်ေပး မှာ" ဟု ဗိုလ်မှ း ကီး ေအာင် ိုင်ထူးက ဆုိပါတယ်။ 
ထိုေနာက် ပိန်းနင် ှင့် အ ကီးမှ ရာသား ၁၅ ေယာက်ကုိ ေနရပ်အိမ်သုိ ြပန်လည်လွတ်ေပးရန် ခွင့်ြပ  ခ့ဲ 

ေ ကာင်း။ သုိေသာ် ပန်ကျန်ရာမှ ရာသား၂ ဦးကုိ ထိုေနတွင် ြပန်မလွတ်ေသးပဲ ၎င်းစစ်တပ်တို ှင့်အတူ  
ဩ ဂုတ် ၉ ရက် သူတို ၎င်းရာမှ ထွက်ခွာသည်အထိ ဆက်၍ေခ ေဆာင်ခ့ဲသည်။ 

ဆင်ေ့ခ သွားြခင်းခံခဲ ့ရေသာေဒသခံရွာသားများ င် ့SNLD လတေ်တာက်ယိ်စားလယ် 
ပနက်ျနဘ်နး်ကီးေကျာငး် 



 

၆။ အစိးုရတပရ်ငး် ၃ တပရ်ငး်က ပစညး်များခိးုယ ူ

အေရှ ေြမာက်ပိုင်းေဒသဆုိင်ရာစစ်ဌာနချ ပ ် (လား း) လက်ေအာက်ခံ နမ့်လန်အေြခစုိက် ခမရ ၅၀၅ ှင့် 
ခမရ ၅၀၆၊ ေနာင်ချိ အေြခစုိက် ခမရ ၅၀၄ တပ်ရင်း၃ရင်းမှ အစုိးရစစ်တပ်အင်အား ၆၀ ခန်တိုသည် 
ဩဂုတ်လ ၉ ရက် ၂၀၁၈ ခု ှစ် ၁၀ ၃၀ နာရီအချိနတ်င်ွ ေကျာက်မဲ မိ နယ် ပန်စံေကျးရာအုပ်စု ပိန်းေဆာ့ 
ရာကုိဝင်ခ့ဲ ပီး ပါမန်၏ေနအိမ်ကုိ အဓမ ဝင်ခ့ဲေ ကာင်းသိရပါသည်။ 

 

 

 

 

ရမှး်ြပညန်ယေ်တာငပ်ိငုး် 

အစိးရစစ်တပ်ခိးယလယက်ခဲ့ေသာ ေဒသခံရွာသားများ၏ပစည်း 



 

ရမှး်ြပညန်ယေ်တာငပ်ိငုး်တငွ ် အစိးုစစတ်ပက်  RCSS/SSAအေပ  ဖအိားအြဖစ ် (၅) မိ နယတ်ငွ ်
မတရားဖမး်ဆးီ ြခငး်၊ ှပိစ်ကည်ငး်ပနး်ြခငး်၊ ခိးုယြူခငး်ြပ လပု ်

၁။ လွိ ငလ်င် မိ နယတ်ငွ ် ြမနမ်ာစစတ်ပက် ရာသား(၄)ဦးကိဖုမး်ဆးီခဲ ့
ေကာင်းဆုိင်အေြခစုိက် ခမရ ၄၃၀ မှ ဗိုလ် ကီးေသာင်းလင်းထွဋ်ဦးေဆာင်ေသာအင်အား (၃၀) ေကျာ် အစုိး 
ရ တပ်ဖဲွ  သည် ရှမ်းြပည်ေတာင်ပိုင်း လိွ င်လင် မိ နယ် ေတာေတာင် ှင့်ေကျးရာများတွင် ကင်းလှည့ ်သွား 
လာ လပ်ရှားခ့ဲ ေ ကာင်း ှင့် လိွ င်ရဲေတာင်မှ ေနာင်လျိ င်းအုပ်စု ေနာင်ပါတက်ရာဆီသုိ သွားခ့ဲေ ကာင်း သိ 

ပါ တယ်။ 
ဇူလုိင်လ ၆ ရက်ေန ညေနပိုင်းအချိန်တွင် ေနာင်ပါတက်ရာသား(၂)ဦးကုိ ဖမ်းဆီးခ့ဲသည်။ 

(၁) ေပါက်ကုန်းေနာင်၊ ေနာင်ပါတက်မှ လံုးေတွ ၊ပါ မုိင်တို၏ သား အသက် ၅၈ ှစ်ရှိ လံုးထွမ်းကုိ ညေန ၆ 

နာရီအ ချိန် ေနာင်ပါတက်ေကျးရာေြမာက်ဘက်ကပ်လျက်ရှိေသာ ေကာင်းမှ းရာတွင် ဖမ်းဆီးခ့ဲတယ်။  



(၂) ေပါက်ကုန်းေအာက်၊ ေနာင်ပါတက်ရာမှ လံုးေငွ ှင့်ေမပါမန်တို၏သား အသက် (၃၅) ှစ် စုိင်းတမ်ကုိ 
(၈) နာရီအချိန် ေနာင်ပါတက်အေရှ ဘက်ကပ်လျက်ရှိေသာ ေကာင်းမှ းကုန်းေအာက် ရာတွင် ဖမ်းဆီး 
ခ့ဲတယ်။ 
ေနာင်မုိ စခန်း ၏ န်း ကားမမှလာေသာ ခမရ ၄၃၀ မှ အထက်ပါထိုစစ်တပ်သည် လိွ င်လင် မိ နယ ်
ေနာင်လျိ င် အုပ်စု လံုခင်ရာသား ၂ ဦးကုိ ဇူလုိင် ၁၂ရက်ေနတွင် ထပ်မံဖမ်းဆီးခ့ဲသည်။ ထိုရာသား(၂) ဦး 
သည် အစားအစား တချိ  ဝယ်ရန် ေနာင်မုိဆီသုိ ထွက်ခွာသွားခ့ဲ ပီး အိမ်အြပန်လမ်းတွင် အဖမ်းဆီးခံ 
ခ့ဲ ကရသည်။ 
 

ထိုအဖမ်းခံရေသာ ရာသား ၂ဦးမှာ-  

(၁) လိွ င်လင် မိ နယ် ေနာင်လျိ င် အုပ်စု ဝမ်မူးေဆးရာေနထိုင်သူ လံုးပီး ှင့် ပါအင်တို၏သား အသက် ၂၂ 

ှစ်ရှိ စုိင်းေငွ။ 

(၂) နမ့်ဆန် မိ နယ် နားယိုင်းအုပ်စု ေနာင်လီ၊ နမ့်ဟူးမုိင်ဇာတိရာမှေနထိုင်သူ လံုးေကျာ် ှင့်ပါေအာက် တိ ု
၏ သားအသက် (၂၂) ှစ်ရှိ စုိင်းကျ း။ သူတိုသည် လိွ င်လင် မိ နယ် ေနာင်လျိ င်းအုပ်စု ခမ်းနမ့်ယွက် ရာ 

မှာ လာေရာက် အလုပ်လုပ်ကုိင်ေနသူြဖစ်သည်။ 
ထိုရာသား ၄ ဦးသည် ဟုိပုံးေတာင်ဘက်ဝမ်ရင်အေြခစုိက် အစုိးရစစ်တပ်က ဖမ်းဆီးချ ပ်ေလှာင်ထား 
ေ ကာင်း။ ၎င်းတိ ု၏ေဆွမျိ းများ ထိုအေြခစုိက်စခန်းသုိသွားေရာက်ခ့ဲေသာ်လည်း ေတွ ခွင့်မြပ ခ့ဲ။  
(၄င်းရာ သား ၄ ဦးအနက် ၂ ဦးကုိ သဂတု်လအကုနတ်င်ွ ြပန်လည်လွတ်ေပးခ့ဲေ ကာင်း SHRF က သတင်း 
ရရှိခ့ဲပါသည်။ သုိေသာ် SHRFအေနနဲ အဖမ်းဆီးခံရ ပီး  ြပန်လည်လွတ်ေပးြခင်းမရှိေသးတဲရ့ာ သားများ၏ 
ကံ ကမာ ှင့်အေသးစိတအ်ချက်အလက်များ ကုိ အတည ်ြပ ိုင်ဖုိ ကိ းစားေနဆဲ ြဖစ်သည်။) 
 

၂။ မိးုနဲ မိ နယ ်ရာသားပိငုပ်စညး်များကိ ုအစိးုရစစတ်ပခ်ိးုယ ူ

၂၀၁၈ ခု ှစ် ဇူလုိင်လ ၂၅ ရက်ေန ည ရ နာရီအချိန်တင်ွ စကခ ၂ လက်ေအာက်ခံြဖစ်ေသာ မုိးနဲအေြခစုိက် 
ခမရ ၅၁၈ ှင့် ခလရ ၂၈၄ မှ အင်အား ၃၀ ခန် ေကျာ်စိန်လတ်ဦးေဆာင်ေသာ တပ်ဖဲွ သည် မုိးနဲ ဝမ်နား 
အုပ်စု ဝမ်နမ့်သေြပရာ သွားေရာက်ခ့ဲ ပီး ရာသားပိုင်အိမ်ေမွး ကက်များ ှင့်ပိုက်ဆံတိုကုိ ခုိးယူစား ေသာက် 

ခ့ဲ ကေ ကာင်း။ 
(၁) လံုးတ၊ ပါထွန်းတို ကက်၂ေကာင်ဆံုး ံးခ့ဲ 

(၂) စုိင်းဩဒ၊ နန်းလိတ်တို ေငွသား ၃၃၀၀၀ကျပ်။ သုိေသာ် စုိင်းဩဒက ၎င်းတပ်၏ ဗိုလ် ကီးဆီသွား 
ေရာက်တိုင် ကားမှသာ ြပန်ရခ့ဲ 

 

၃။ ဟိပုုးံ မိ နယ ်ရာသားများ ငှ့ ်ရာသူကးီအပါအဝင ်၆ဦးတိကုိ ုအစိးုရြပညသ်ူစစတ်ပဖ်ွဲက ိကု် ကှ ်



ေတာင် ကီး မိ နယ် ေမွေတာ်အုပ်စု နမ့်ဟူးလန် (ေခ ) ေရသေြပရာမှ တပ်ခဲွ (၉) ၏အစုိးရြပည်သူစစ် တပ ်

ဖဲွ  သည် ဇူလုိင်လ ၂၆ ရက်ေနညတွင် ဟုိပုံး မိ နယ် မုိင်းပျ ်းအုပ်စု ဝမ်နားလင်းရာသုိ လာေရာက် ပီး ရာ 

သားများ ၏ေနအိမ် များကုိ ရှာေဖွစစ်ေဆးခ့ဲသည့်အြပင် ရာသား၊ သူ ကီးအပါအဝင်၆ဦးတိုကုိ ိုက် ှက် 

ခ့ဲသည်။ 
 

အ ိုက်ခံဒဏရ်ာရရာသားများမှာ- 

(၁) လံုးေကာဝိ၊ အသက် (၅၀) ှစ်၊ ရာသူ ကီး၊ 
ိုင်ဖယ ် ေသနတဒ်င်ြဖင့် ေထာင်းခံရေသာေ ကာင့် 

ေခါင်း ှင့် လက် ေသွးထွက်။ 

(၂) လံုးေပး၊ ပါစံတို၏သား၊ အသက်၂၇ ှစ် စုိင်း 
ကမ်း ေြခေထာက်ြဖင့်အကန်ခံရ ပီး ေသနတ ်

ဒင်ြဖင့် ထပ်မံထ ု ေထာင်းသြဖင့်ေ ကာက် လန်ကာ 

အေဝးသုိထွက်ေြပး ပီးဘယ်ေနရာတွင် ပုန်း 
ေအာင်း ေနသလဲ မသိရ။ 
(၃) လံုးလိွ င်၊ ပါကိွ င်တို၏သား၊ အသက်၂၁ ှစ်ရှိ 
စုိင်းပန်တဝသည်ပစတိ ု ေသနတ်ြဖင့် ဦးေခါင်းကုိ 
ေထာက် ပီး ခိမ်းေြခာက်ခံရ။ 

(၄) လံုးေပး၊ ပါပွတဲို၏သား၊ အသက် ၃၁ ှစ်ရှိ 
စုိင်းလံုသည် ေြခေထာက်ြဖင့်ကန်လဲှ ပီး ေသနတ် ဒင်ြဖင့် ေကျာကုန်းကုိ ၃ ချက်တိတိ အေထာင်းခံရ 

(၅) လံုးလင်း၊ ပါလန်တို၏သား၊အသက် ၃၆ ှစ်ရှိ စုိင်းကိွ င်သည် ေြခေထာက်ြဖင့် ၁၅ ချက်ခန်အကန် 
ခံရသည့ ်အြပင် ေသနတဒ်င်ြဖင့် မျက်စိကုိ ၃ ချက်တိတိ ိုက်ခံရ 

(၆) လံုးေကာစံလှ၊ ပါစုတို၏သား၊ အသက် ၃၈ ှစ်ရှိစုိင်းစိန်တာသည် အချက်(၂၀) အ ိုက်ခံရ 

 

 

၄။ မိငုး်ပန် မိ နယက် လယသ်မားများစစေ်မးြခငး် ၊တစဦ်းတငွ ် လကဝ်ယစ်ကားေြပာစကရ်ှ ိ ေသာေ ကာင့ ်
အဖမး်ခရံ 

ြမန်မာစစ်တပ် ခလရ (၂၉၆) မှအင်အား(၃၅)ေယာက်သည် ဩဂုတ်လ (၃)ရက်ေန ေနလယ်မွန်းလဲွ 
(၁၂ ၃၀) အချိန်တွင် မုိင်းပန် မိ နယ်၊နားမွန်ေကျးရာအုပ်စု ေနာင်လွန်ရာသုိ သွားေရာက် ပီး လယ်ကွင်း 
တွင် အလုပ်လုပ် ေနေသာ လယ်သမားများကုိ စစ်ေဆးေမးြမန်းခ့ဲေ ကာင်း။ ၎င်းအနက်တစ်ဦးစုိင်းစိတ 

လက်ဝယ်တွင်စကားေြပာစက်(ေနစ ်သံုးေကာသလတ်ဖုန်း)ေတွ ရှိကာ ရှမ်းလက်နက်ကုိင် ဟု အေ ကာင်း 
မ့ဲ ပစ် တင် ဖမ်းဆီးကာ  ေနာင်လွန် ရာ ချ ပ်ေ ှာင်ထားခ့ဲသည်။ 

ရွာသကီး လံးေကာဝိ၏ေခါငး်ဒဏရ်ာ 



သတင်း ကား ကားချင်း ရပ်မိရပ်ဖများက လက်နက်ကုိင်တပ်ဖဲွ မဟုတ်ေ ကာင်း သာမန် အရပ်သားသာ ြဖစ် 

ေ ကာင်းသွားေရာက်ရှင်းလင်းေြပာ ကားခ့ဲရာ မွန်းလဲွ(၂)နာရီအချိနတ်ွင်ထိုရာသားကုိြပန်လွတ်ေပး ခ့ဲတယ် 
လုိ သတင်းရပါသည်။ 
ခလရ ၂၉၆ တပ်က တပ်သားများသည် မုိင်းပန် မိ အေနာက်ဘက် မုိင် (၃၀) အကွာ မုိင့်ဘုတ်ပန်ပ ီေကျးရာ 

အနီး တွင် အေြခစုိက်ခ့ဲ ကသည်။ ဩဂုတ်လပထမအပတ်အတွင်းတွင် အရပ်သားများကုိ အင်အားအလံုး 
အရင်းြဖင့်  လုိက်လံ စစ်ေဆးခ့ဲေ ကာင်း။ ၎င်းစစ်တပ်သည် မုိင်းပန် မိ နယတ်ွင် တစ်ရာဝင် တစ်ရာထွက် 
လယ်ယာ စုိက်ခင်း များ၊ ေတာင်ယာ ခံများတင်ွ လယ်သမားများကုိ လုိက်၍ စစ်ေဆးေနြခင်းသည် ေတာင် 

ယာလယ် အလုပ်သွားရန်မဝ့ံေတာ့ပါ။ ထို ခလရ (၂၉၆) တပ်သည် နမ့်စံ မိ နယ် ခုိလမ် အေရှ အ လယ ်

ပိုင်းေဒသစစ်ဌာန၏ထိန်းချ ပ်မေအာက် ကွန်ဟိန်း မိ နယ် ကာလိ မိ တွင် အဓိကအေြခ စုိက်ေန ေသာ 

တပ်ြဖစ်သည်။ 
 

၅။ မိငုး်ကိငု် မိ နယ ်ရာသားပိငု် ခေံမးွတရိစာနမ်ျားကိ ုခိးုယ ူ

၂၀၁၈ ခု ှစ် ဩဂုတ်လ ၉ ရက် ညေန ၅နာရီအချိန်တင်ွ မုိင်းကုိင် မိ နယ် မုိင်းခွန်အုပ်စု ပါကန်းေကျးရာ 
ဘက် မှ လာေသာ စကခ (၁၇)လက်ေအာက် ခလရ ၂၉၅ မှ စစ်အင်အား ၉၀ ခန်ရှိစစ်ေ ကာင်းသည် မုိင်းခွန ်

အုပ်စု ေကျာင်းစက် ဘုန်း ကီးတွင် တစ်ညတပ်စခန်းချခ့ဲ ပီး ေကျာင်းထိုင်ဘုန်း ကီးစေသာ သက်ဆုိင်သူ 

တစ် စံုတစ်ေယာက်ဆီ ခွင့်ြပ  ချက် မေတာင်းပဲ ဗိမာန်ေတာ်၏အတွင်းအြပင် အေပ ှင့် ေအာက်ေနရာ ှံရှာ 

ေဖွစစ်ေဆးခ့ဲသည်။ သုိေသာ် သံသယ ပစည်း တစ်စံုတစ်ခုမ  မေတွ ရှိခ့ဲပါ။ 
ေနာက်တစ်ေန (၇) နာရီအချိန်တွင် ထိုစစ်တပ်သည ် ၎င်းဘုန်း ကီးေကျာင်းမှ မုိင်းကုိင် မိ နယ် မုိင်ခွန် 
အုပ်စု ဝမ်ကုန်း ယွန်းေကျးရာဘက်ဆီသုိ ဦးတည်ထွက်ခွာသွားခ့ဲသည်။ ရာသား၂ဦးေနအိမ်တွင် ရှာေဖွစစ် 

ေဆး ပီး ၎င်းပိုင်ပစည်း ကုိ ခုိးယူခ့ဲေသးသည်။ အေသးစိတ်မှာ- 

(၁) လံုးအာေလာက၊ အသက် ၅၀ ၊ လံုးတ၊ပါေဆွတို၏သား။ 
(၂) လံုးေဆွ၊ အသက် ၄၀၊ လံုးတ၊ ပါဆာတို၏သား။ 
၎င်းတိုေနအိမ်မှ ကက် ၃ ေကာင် တန်ဖုိးေငွ ၂၀,၀၀၀ ကျပ် ဒယ်အိုးတစ်လံုး တန်ဖုိးေငွ ၁၀,၀၀၀ ကျပ် ှင့် 
ဓားတစ်ေချာင်း တန်ဖုိးေငွ ၁၀,၀၀၀ကျပ်။  
 

၆။ ြမနမ်ာစစတ်ပသ်ည ်ဟိပုုးံ မိ နယရ်ာသားေနအမိ ်(၁၈)အမိ ်ဝငေ်ရာကစ်စေ်ဆးခဲ ့
သဂုတ်လ ၁၅ ရက်ေန ညေန(၄)နာရအီချိန်တွင် ဗထူးအြခစုိက်တပ်ရင်းမှ ခလရ ၂၄၉ အင်အား ၄၅ 
ေယာက်ခန် စစ်တပသ်ည် ရှမ်းြပည်ေတာင်ပိုင်း ေတာင် ကီးခ ိုင် ဟုိပုံး မိ နယ် မုိင်းပျ ်းေကျးရာအုပ်စု 
ေနာင် ရာဆဲ ရာကုိ သွား ေရာက် ကသည်။ ၎င်းစစ်တပ်သည် ေြမာက်ဘက် (၄) မုိင်ရှိ ကီေတာ ်ေကျးရာ ဘက် 

မှ လာ ခ့ဲ ပီး ေနာင်ရာဆဲ ေြမာက်ရာရှိ ေနအိမ် (၁၈) အမ်ိကုိ သွားေရာက်ရှာေဖွေမွေ ှာက်ခ့ဲသည်။ ေသတာ 

များဖွင့်လှပ် ပီး ပစည်းများကုိ ကမ်း ေပ  သုိ သွန်ထုတ်ြဖန် ကဲ ခုိးယူခ့ဲေ ကာင်းသိရသည်။ 
 



ထိုပစည်းပိုင် ရာသား ၁၈ ဦး၏ အမည်မှာ-- 

(၁) လံုးမုိင်၊ ပါမတ ်

(၂)ပါမွန်း 
(၃)ပါ ကည ်

(၄)စုိင်စိတ၊ နန်းဦ ့

(၅)စုိင်းဝိရိယ၊ နန်းကွပ် 
(၆)ပါဆီ 

(၇)စုိင်းစိတ 

(၈)စုိင်းနာလိန်တ၊ နန်း ွန်း 
(၉)တုဇာတ၊ နန်းသန ်

(၁၀)ပါ ကည်၊ စုိင်းဩန ာ 

(၁၁)ပါကိွ င် 

(၁၂)ပါ  ု

(၁၃)စုိင်းပန်တိ ၊နန်းစိန် 
(၁၄)လံုးထွန်း၊ ပါထွန်း 
(၁၅)လံုးစုိင်းဩ၊ ပါ ကည ်

(၁၆)လံုးေကာ 

(၁၇)လံုး ွမ် 

(၁၈)လံုးေမ့ 

မသ ာဖွယ် ပစည်းကုိ မေတွ ရှိခ့ဲပါ။ ထိုေနာက် ေနာင်ရာဆဲေတာင်ရာသုိ ေရာက်သွားစခန်းတပ်စခန်းချ 
ေ ကာင်း သိ ရသည်။ 
 

ဆကသ်ယွရ်န ်

စုိင်းေဟာ်ရှဲန ်  +66: 62- 941-9600       (ရှမ်း၊ အ လိပ်) 
စုိင်းရက်လွင်  +66: 97- 173-1530 (ရှမ်း၊ ြမန်မာ) 
စုိင်းရှဲန်တိုင်း  +66: 81- 474-5604 (ရှမ်း၊ ြမန်မာ) 


