
 

ေမလ ၁၁ ရက ်၂၀၁၅ ခ စ် 

မ်းလအ့ခွင့ေ်ရးမ ိ ငမ်ထတြ်ပန်ချက ်

ြပန်လာသည့က်းိကန ့်ဒကသညမ်ျားကသိတြ်ခငး်ေခါငး်ြဖတြ်ခငး်၊ေပျာကဆ်းံြခငး်တိေ့ ကာင့ ်ကးိကန ့် 

ဒကသညမ်ျားြပန်ရန်တန်လပ်ေချာကြ်ခားေန ကရ။ 

က နေ်တာ်တိ ့ မ်းလအ့ခွင့ေ်ရးမ ိ ငမ်ြမနမ်ာတ တ်နယစ်ပ်တငွေ်နထငိေ်သာကးိကန ့ဒ်ကသည ်တိ ့

အားစံစမ်းေမးြမနရ်ာ ကးိကန ့ဒ်ကသညတ်ိ ့ြပနရ်ာလမ်းတငွသ်တြ်ဖတြ်ခငး်ေခါငး်ြဖတခ်ံရြခငး် ေပျာက်

ဆးံြခငး်တိေ့ ကာင့လ်နွစ်ွာတနလ်ပ်ေြခာကခ်ျားဖွယမ်ျား င့ ်ကံ ေတေွနရေ ကာငး်သရိသည။် 

ကးိကန ့န်ယစ်ပ်ေဒသတေလ ာကတ်ငွေ်နထငိခ်ိလံေနသည့ေ်သာငး်ေပါငး်များစွာေသာစစေ်ြပးဒကသည်

တိ ့ တချိ မာတ တအ်စိးရတိ ့ ေဆာကေ်ပးသည့ ်စခနး်များတငွေ်န ကရသည။် တချိ မာသတိဘ့ာသာစ

၍ စခနး်ထေထာငေ်နထငိ် ကသည။် 

မ်းလအ့ခွင့အ်ေရးမ ိ ငမ် ေလာငက်ငိး် မိ င့ေ်ြမာကပိ်ငး်တ တန်ယစ်ပ် ိ(၁၀) ကလီိမတီာ ညလ်ျား

ေသာေနရာတငွေ်နထငိသ်ည့ဒ်ကသည၁်၅၀၀၀ခန ့အ်တငွး်ေမးြမနး်ခဲသ့ည။်သတိသ့ညြ်မနမ်ာစစတ်ပ် င့ ်

ကးိကန ့ေ်တာ်လနေ်ရးအဖွဲ (Myanmar National Democratic Alliance Army -MNDAA)တိ က့ားတငွ်



တကိ်ပွဲများဆကလ် ကြ်ဖစပ်ွါးေနသြဖင့ ်သတိေ့နထငိရ်ာေတာေတာငထ်ဲ ိဒါဇငေ်ပါငး်များစွာေသာရွာ

တိ ့ စွန ့၍် နယစ်ပ်သိ ့ ထကွေ်ြပးသည။်  

 

ထဒိကသညေ်ထာငေ်ပါငး်များစွာမာ( မ်း-တ တ)်နယစ်ပ်တဖကတ်ချကတ်ငွ ် ိေသာမိငထ်းီေဟဒက

သညစ်ခနး်တငွ ်ေဖဖဝါရီလမ စတငေ်နထငိခ်ဲသ့ည။် ၁၅/၀၄/၂၀၁၅ ရကေ်နတ့ငွ ်ေလာက်ကငိအ်ာဏာ

ပိငတ်ိသ့ည ်ြမနမ်ာဖကြ်ခမ်း ိဒကသညစ်ခနး်ကိလာေရာက်၍ဒကသညတ်ိအ့ား “မငး်တိေ့တ ွသညန်ယ်

စပ်ဒကသညစ်ခနး်တငွ ်ေနထငိခ်ွင့မ် ိေတာဘ့း။”လိဆ့သိည။် ေလာကက်ငိ ် င့ ်ကနး် ကမ်း ိစာသင်

ေကျာငး်တငွ ်ဖွင့ထ်ားသည့ ်ယာယီဒကသညစ်ခနး်ကိြပနရ်န် န် ကားသည။် ထိထ့ကပိ်၍ဆးိသညမ်ာ 

သးံရကအ်တငွး်ြပနရ်မည။်အကယ၍် သးံရကထ်ကေ်ကျာ်လနွပ်ါက ကးိကန ့အ်ဖွဲ MNDAA တိ ့ င့က်

ညပီ့◌ပိံးသဟယဆ ပီး ပစသ်တပ်စမ်ညဟ် ခိမ်းေချာကေ်ြပာဆခိဲသ့ည။် သိအ့တကွ်ေ ကာင့စ်စေ်ြပးဒက

သညတ်ိမ့ာစိးရိမ်ထပ်ိလန ့ခ်ါ မြပနလ်ိ ကေပ။တ တြ်ပညန်ယစ်ပ်အေြခစိကဒ်ကသညစ်ခနး်သိ ့ အများစ

ကေြပာငး်ေ ေ ာင် ား ကသည။် 



ေလာကက်ငိး်စစအ်ာဏာပိငေ်တွကဒကသညေ်တကွိြပနရ်နေ်ြပာ ကား ပီး မ ကာမရီက်အတငွး်မာပင ်

ြမနမ်ာစစ်တပ်သည ်လကန်က် ကးီတိ ့ြဖင့က်းိကန ့တ်ပ် ိရာနနထ်နိမ်ိနေ်တာငက်ိဦးတည် ပီးပစခ်တခ်ဲပ့ါ

သည။် ဒကသည ်၇၀၀ ေကျာ်တိေ့နထငိရ်ာတ တဘ်ကြ်ခမ်း ခိျငး်ခိငက်းိကလိကန်က် ကးီတိက့ျ

ေရာက်မေ ကာင့ ်ဒကသညတ်ိမ့ာ တ တ်နယစ်ပ် အတငွး်ပိငး်သိပ့နး်ေ ာငခ်ိလထံကွေ်ြပးေန ကရသည။် 

တကိ်ပွဲြပငး်ထန် ပီးလကန်က် ကးီကျညမ်ျားသညေ်မလအေစာပိငး်တငွြ်ပနစ်၍ကျေန၍၎ငး်၊ ြမနမ်ာ

ြပညဘ်ကြ်ခမ်းတငွလ်ညး်နယစ်ပ်ြဖတသ်နး်ရာလမ်းတငွ ်ြပညသ်များကသိတြ်ဖတမ်များ၊လေပျာကမ်

များ ိေန၍ ၎ငး်၊ နယစ်ပ်ကြိဖတေ်ကျာ်ခါသတိ၏့အးိအမိမ်ျားကသိွား ကည့ရ်နမ်ျားစွာေ ကာကရွ်ံ ေန က

သည။် ဒကသညေ်ြပာြပချကအ်ရ ထေိဒသတငွမ်ညသ်တစဥ်ီးတစေ်ယာကမ်ေနထငိြ်ခငး်မ ိဟဆသိည။် 

သတြ်ဖတခံ်ရမနဲေ့ပျာကဆ်းံသတိမ့ာတကိပဲွ်စြဖစသ်ည့လ်န်ွခဲတ့ဲ့၀၉/၀၂/၂၀၁၅ကတညး်က သတိေ့န

ထငိရ်ာရပ်ကကွတ်ငွြ်ဖစသ်ညဟ်ဒကသညမ်ျားကေြပာြပသည။် 

အမတစ်  ရက ် ေနရာ အေ ကာငး်အရာ 

၁။ ၁၂/၀၂/၃၀၁၅ ချိမငခ် နရွ်ာ  အသက် ကးီရွယအ်တိစေ်ယာက်ကသိအ့မိတ်ငွ ်

ြမနမ်ာစစ်တပ်ကသတြ်ဖတ ်

 

၂။ ၁၄/၀၂/၂၀၁၅  ချိမငခ် နရွ်ာ ရွာသားမျကမ်ြမငလ်အတိစေ်ယာက၏်အမိထ်တဲငွ်

လအအိားမီး ိသတြ်ဖတ ်

 

၃။ ၁၅-၁၆/၀၂/၂၀၁၅ ေလာဝတ်ံကရွိာ ေလာဝတ်ံကရွိာ ြမနမ်ာစစ်တပ်မပစခ်တလ်ကိ်ေသာ

လကန်က် ကးီေ ကာင့လ်အတိစေ်ယာကအ်မိထ်ဲ

တငွေ်သခဲရ့ 

 



၄။  ေမလအလယ၂်၀၁၅ ေလာဝတ်ံကရွိာ ြမနမ်ာစစ်တပ်မပစခ်တလ်ကိ်ေသာလကန်က် ကးီ

ေ ကာင့လ်အတိစေ်ယာက်အမိထ်တဲငွေ်သခဲရ့ 

 

၅။ ၁၄/၀၄/၂၀၁၅ စွနသ် နရွ်ာ  

ဒကသညေ်လးဦးြပနရ်ာလမ်းတငွြ်မနမ်ာစစတ်ပ်က

ေသနတမ်ျားြဖင့ပ်စ်ရာ၊သးံဦးေပျာကဆ်းံေန 

 

 

 

ဤထင် ားသည့ ်သကေ်သများေ ကာင့ဒ်ကသညမ်ျား ေနရပ်ြပနေ်ရးမာ ရပ်ရွာ ေအးချမ်းမမ ြိခငး်၊ြမန်

မာစစတ်ပ်အာဏာပိင်က်လညး်အြပစမ်ဲြ့ပညသ်လထအေပ လအ့ခွင့အ်ေရးချိ း ေဖာက်မတိဆ့က်လက်

ကျ းလနွေ်နဆြဲဖစသ်ြဖင့က်းိကန ့စ်စေ်ြပးဒကသညတ်ိအ့ားေနရပ်ြပနရ်နဖိ်အားမေပးသင့ေ်ပ။ကးိကန ့်

စစေ်ြပးဒကသညမ်ျား၏အခွင့အ်ေရးကာကယွ်ေပးရနအ်ေ ကာငး်ကိေနြပညေ်တာ်အစိးရအားလသ ိ င်

ကားဖိအားေပးရနသ်တံမနမ်ျား၊ICRC,UNHCR င့O်HCHRတိက့ကိ နေ်တာ်တိ ့ မ်းလအ့ခွင့မ် ိ ငမ်

ေတာငး်ဆလိကိ်ပ်ါသည။် 

ေမလအေစာပိငး်၂၀၁၅ကးိကန ့်ဒကသညေ်ြပာြပချကအ်ရသတိအ့ေပ ကျေရာကသ်ည့လ်အ့ခွင့အ်ေရး

ချိ း ေဖာကမ်အေသးစိတ ် 

၁။ ချိမငခ် န်းရွာ 

လအတိစ်ေယာကပ်စ်သတခံ်ရ ၊ေနာကတ်ဦးမာအမ်ိတငွမီ်း ိသတခံ်ရ 

ရွာသား စ်ဦးအေလာငး်ြမငေ်တွ ပီးတစ်ဦးမာေခါငး်ြဖတခံ်ရ 

တြခားရွာသား စ်ဦးေပျာကဆ်းံ 

 



ချိမငခ် နရွ်ာသညေ်လာငက်ငိး်၏အေနာကေ်ြမာကဘ်ကတ်ငွတ်ည် ိ ပီးအမိေ်ြခေပါငး်၄၅အမိေ်ကျာ် ် ိ ပီး

ေလာငက်ငိး် မိ နဲ၅့ကလီိမတီာကာွေဝးပါသည။်ြပညသ်လထအများမာဒတီကိ်ပွဲေတွ

ေ ကာင့၀်၉/၀၂/၂၀၁၅ေလာကက်       တညး်ကအးိ၊အမိ်၊လယ၊်ယာေြမေတကွိစွန ့ပ်စ် ပီးေ ာငေ်ြပးေနခဲ ့

ရသည။်ပထမပိငး်ေတာလ့ငယတ်စခ်ျိ က နယစ်ပ်ကထိကွေ်ြပးတမိ်းေ ာင် ပီး၊အချိ လငယေ်တကွေတာ့

ေတာ၊ေတာငေ်တမွာေ ာငတ်မိ်း ကသည။်လအအိချိ တိသ့ညရွ်ာထဲ ိကယိ့အ်မိ်တငွေ်နထငိြ်ခငး်ကအ ာ

ရာယ်ကငး်တယလ်ိယ့ဆ ကတယ။် ဒါေပမဲ ့၁၂/၀၂/၂၀၁၅ ရကေ်နက့အသကင်ါးဆယေ်ကျာ်ဦးယနခ်ျိ ဖး

ကြိမနမ်ာစစတ်ပ်ကေနအမိ်တငွပ်စသ်တခ်ဲ ့ ပီး၊ ၁၄/၀၂/၂၀၁၅ ရကေ်နက့လညး်ဦးယနလ်ိဆွါေခ အသက်

ခ စ်ဆယမ်ျကမ်ြမငမ်ီးေလာငေ်သဆးံသညက်ိဦးယနလ်ဆိွါ၏သားကမျကြ်မငေ်တွ ိခဲသ့ည။်ေနာက်

ပိငး်မာတငွမ်ညသ်တစဥ်ီးတစေ်ယာကမ်မေနရေဲတာေ့ပ။ 

ြပညသ်လထအများတိမ့ာတ တြ်ပညန်ယစ်ပ်ကဒကသညစ်ခနး်တငွမ်ီခိအားထားရသညြ်ဖစပ်ါသည။် 

သိရ့ာတငွမ်တလ်အလယပိ်ငး်ေလာကက်လယသ်မားေလးေယာကတ်ိဟ့ာမမိိတိေ့နအမိ်ကြိပနလ်ာခဲ ့ က

သည။်ရွာသားအချိ တိမ့ာသတိန့ယစ်ပ်ဘကက်ြိပန်မ်ေရာက်လာသည့အ်တကွေ် ကာင့ေ်နာကေ်ယာငခ်ံ

လကိ်ခဲရ့ာ လယသ်မားေလးဦးထမဲ စဥ်ီး၏အေလာငး်ကအိမိ်ေအာက်တခတငွေ်တွ ိခဲသ့ည။်အေလာငး်

စ်ေလာငး်ေတွရ ပီး၊တစေ်လာငး်မာဦးေခါငး်အြဖတခ်ံထားရသည။်၎ငး်ဦးေခါငး်မာေပျာကဆ်းံေနခဲ ့

သည။်ဦးေခါငး်ြဖတအ်သတခ်ံရသမာဦးယနေ် ာငေ်ပါငး်၊အသကင်ါးဆယခ်န ့ြ်ဖစ် ပီး၊သားသးံေယာက်

င့သ်မီးတစေ်ယာက် ိသြဖစပ်ါသည။် ကျနတ်စေ်လာငး်မာယနလ်နိက်မွ်အသက် စ်ဆယခ်န ့တ်ိ ့ြဖစပ်ါ

သည။်ကျန် စ်ဦးအနကတ်စဥ်ီးမာယန် ကိ ငေ်ဖအသက် စ်ဆယ် စ်ခန ့် င့ေ်လာငေ်အ့မာအသကသ်းံ

ဆယခ်န ့တ်ိမ့ာမခချိနထ်ေိပျာကဆ်းံေနဆြဲဖစသ်ည။် 

၂။ေလာငေ်တာငဂိ်ရွာ 

ြမန်မာစစ်တပ်မပစလ်ကိေ်သာလကန်က် ကးီေ ကာင့ရွ်ာသားတစ်ဦးအမ်ိထတဲငွထ်ိ ပီးေသဆးံ၊ေသသ၏

သား လညး်ေြမြမ ပ်ရန် ကိ းစားရာမအပစခံ်ရ 

၁၅-၁၆/၀၂/၂၀၁၅ ရကေ်နက့လညး်ြမန်မ်ာစစတ်ပ်အေြခစိကရ်ာေတာငေ်ပ မလကန်က် ကးီြဖင့ေ်လာင်

ကငိး် မိ ၏ အေနာကေ်တာငဘ်က၅်ကလီမိီတာေလာကသ်ာကာွေဝးေသာ(ေလာငေ်တာငဂ်ိ)ရွာဘကက်ိ

ဦးတည် ပီးပစ်ခဲ ့သည။်ရွာသ၊ရွာသားများေနထငိေ်သာအမိေ်ပါငး်တစရ်ာေကျာ်တိဟ့ာဤတကိ်ပွဲစြဖစ်



သည့ ်၀၉/၀၂/၂၀၁၅ ရက ်ေနက့တညး်ကရွာသ၊ရွာသားတိန့ယစ်ပ်ဘကက်ိတစခ်ျိ ၊တစခ်ျိ မာလညး်

ေတာ၊ေတာငထ်တဲငွ်တ်မိ်းေ ာငထ်ကွ ်ေြပးခဲ ့ ကသည။်သိေ့သာ်ဂျိ ဖေဂွ၊အမည် ိအသကင်ါးဆယခ်န ့်

တစဥ်ီးမာေတာမ့မိိ၏အမိ်ထတဲငွ် ေိနစ  အေြမ ာကထ်မိန် ပီးအမိေ်ရာလပါေသခဲရ့သည။် 

ေနာကတ်စေ်နတ့ငွဂ်ျိ ဖေဂွသားြဖစသ်ကအမိက်ိြပနခ်ဲရ့ာသ၏အေဖအေလာငး်ကိသာြမငခ်ဲရ့သည။် ဂျိ

ဖေဂသွားမာသ၏အေဖအေလာငး်ကိေကာငး်မွနစ်ွာြမ ပ်ရန် ကိ းစားရာမြမနမ်ာစစတ်ပ်အေြခစိကရ်ာ

ေတာငေ်ပ မသအား ပစ်ခတခ်ဲသ့ြဖင့သ်မာလညး်ထကွေ်ြပးတ◌ိမ််းေ ာငခ်ဲရ့သည။် 

၃။ ဆန်ွသ န်ရွာ 

ရွာသားေလးဦးဆငိက်ယစ်ီးေနရာမြမန်မာစစ်တပ်က ပစခ်တမ်ေ ကာင့သ်းံဦးမာေပျာကဆ်းံ 

၁၄/၀၅/၂၀၁၅ရကေ်နတ့ငွေ်လာငက်ငိ် မိ အေနာကေ်ြမာကဘ်က(်၈)ကီလမိတီာေလာကေ်ဝးကာွေသာ 

ဆွနသ် နရွ်ာမရွာသားေလးဦးဆငိက်ယစ်ီး ၍ ချာေဟဘားဒကသည ်စခနး်မ သတိ ့ ရွာသိ ့ ြပနလ်ာသည။်

သတိမ့ာအြခားရွာသားများလိပငက်းိကန ့စ်စ ်MNDAA င့ြ်မနမ်ာစစတ်ပ်တိ၏့ ၀၉/၀၂/၂၀၁၅ တငွြ်ဖစခ်ဲ ့

ေသာတကိ်ပွဲကိတမိ်းေ ာငေ်နသများြဖစ် ပီးချာေဟပါအမည် ိတ တန်ယစ်ပ်ဒကသညစ်ခနး်တငွခ်ိလံခဲ ့

ရသည။် ဒကသညစ်ခနး်ကေန ပီးဆွနသ် နရွ်ာကေိြခလ ငြ်ဖင့သ်းံနာရီေလာက် ကာပါသည။် 

ဤလယသ်မာေလးဦးတိမ့ာဆငိက်ယ် စ်စီးြဖင့မ်ိမတိိေ့နအမိ်ကြိပနလ်ည် ကည့ဖိ်ခ့ရီးဆက်ခဲ ့ ကသည။် 

ဆငိက်ယတ်စစ်ီးမာေတာ့ ိယေိခ အသကဆ်ယ့် စ် စ်တစေ်ယာကအ်ြပငသ်၏အစ်ကဂိျာနနိအ်သက်

စ်ဆယ့သ်းံညအီကိ စဥ်ီးြဖစ် ပီး၊ကျနဆ်ငိက်ယတ်စစ်ီးမာေတာဂ့ျာဖးအသက် စ်ဆယ့် စ် စ် င့ဖ်နယ်င် ်

အသက် စ်ဆယ့ေ်ြခာက် စ်တိ ့ြဖစ် ပီး ညအီကိဝမ်းကွေဲတာ်သည။် 

လယသ်မားတိ ့ြပနလ်ာရာရွာကိြမငရ်ချိနတ်ငွြ်မနမ်ာစစတ်ပ်မ တတ်ရကေ်သနတြ်ဖင့ပ်စခ်တ်ခဲသ့ည။်

ဖနယ်င် ် ဆငိက်ယေ်ပ ကခနခ်ျ ပီးေနာက်ေ ကာငး်ြပနေ်ြပးခဲရ့ာသ၏ေနာကဘ်ကတ်ငွေ်သနတဆ်ယခ်ျက်

ေကျာ်လကိ်ပစသ်ညဟ်သကဆသိည။် ကေံကာငး်စွာြဖင့က်ျညဆ်တံိမ့ာဖနယ်င၏်ေြခဖေနာကအ်နား

တစဝ်ိကေ်ြမေပ တငွသ်ာကျခဲ ့ ပီး၊ နယစ်ပ်ေရာကသ်ညအ်ထထိကွေ်ြပးလတွ်ေြမ ာကလ်ာခဲသ့ည။် 

အဲ့ဒေီနာကပိ်ငး်တစန်ာရီေလာကမ်ာေတာတ့စရွ်ာတညး်ေနသလ ကးီ စ်ဦးထအဲနကမ်တစဥ်ီးမာဖနယ်င်

၏ အေဖြဖစပ်ါသည။်သတိ ့ စ်ဦးြပနလ်ာရာလမ်းတငွ် ်ြမနမ်ာစစတ်ပ်အဖဲ့◌ွ စ်ဆယသ်းံဆယတ်ိမ့ာအချိ



ကကားစီး ပီးအချိ ကဆငိက်ယစ်ီးေန ကသည။်ဖနယ်င၏်ဖခငဆ်ငိက်ယက်ိမတမ်ိ ပီိးသ၏သားဆငိ်

ကယမ်နး်သလိကိ်သည။် ြမနမ်ာစစ်တပ်ဘကက်လညး်သတိ ့ စ်ဦးကခဏရပ်ခိငး်ေမးြမန် ပီးြပနလ်ည်

လတွ်ေပးခဲသ့ည။် 

ယ ချိနအ်ထေိတာေ့ပျာကသ်ွားေသာလငယသ်းံဦးတိမ့ာနယစ်ပ် ိဒကသညစ်ခနး်ကြိပနမ်ေရာက် ိေသး

သည့အ်တကွ်ေ ကာင့က်ျနရ်ိ◌သေဆွမျိ းတိမ့ာြပန် ာရဲပဲ ေိနခဲသ့ည။်အချိ ကလညး်သတိပ့စသ်တခ်ံခဲရ့

ပီလားဒါမမဟတ်ြမနမ်ာစစတ်ပ်ေတွဖမ်းစီးသွားလကိ် ပီလားဆတိာမညသ်မ ခချိနထ်မိသရိေသးေပ။ ိ

ယမိာအ◌ိမ်ေ်ထာငရ်ိ◌ ပီးသား စ်ေယာက် ိသည။်ဆွနသ် နရွ်ာဟာရွာငယြ်ဖစသ်ည့အ်တကွ်ေ ကာင့အ်မိ်

စအ်မိ် င့လ်ဦးေရ၃၀ဦးေလာကသ်ာ ိပါသည။်ရွာထမဲလငယသ်းံဦးေပျာကဆ်းံမသညဤ်ရွာအတကွ်

အ ကးီမားဆးံေသာဆးံ ံ းမတစခ်ပငြ်ဖစပ်ါေတာ ့သည။် 

ြဖစေ်ပ ေနေသာကးိကန ့် ပဋပိက ေနာကခံ် 

MNDAA ကဖိန် ကား ငက်ဦးေဆာငသ်ည။်၁၉၈၉တငွ ်အစိးရ င့ ်အပစရ်ပ် ပီးကးိကန ့ေ်ဒသကိကယိပိ်င်

အပ်ချ ပ်ေရးေဒသအြဖစ် အပ်ချ ပ်ခဲသ့ည။် ၂၀၀၉ ဩဂတလ်တငွ ်MNDAA က ိBGF( နယြ်ခားေစာင့ ်

တပ်)အြဖစေ်ြပာငး်ခိငး်ရာဆန ့က်ျင၍် ြမနမ်ာစစတ်ပ်က MNDAA ကေိမာငး်ထတခ်ါ ကးိကန ့န်ယက်ိ

သမိ်းလကိ်သည။် စစေ်ြပးဒကသည ်သးံေသာငး်ေကျာ် တ တြ်ပညသ်ိ ့ ထကွေ်ြပး ကသည။် စစအ်စိးရမ 

ပိကေ် ာချင ်ဥိးေဆာငေ်သာကးိကန ့် ပ်ေသးတပ်ကိတညေ်ထာငေ်ပးသည။် လနွခ်ဲသ့ည့ ်ငါး စ်မစ၍ 

စစေ်ရး င့ ်အပ်ချ ပ်ေရးကိကးိကန ့ေ်ဒသတငွ ်စစအ်စိးရမ ြဖန ့က်ျကထ်ားသည။်  

 

 

 

 

 



တ တ်အာဏာပိငတ်ိ ့ တညသ်ည့ ်ဒကသည ်စခနး်  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ကးိကန ့ ်ဒကသည ်ေနထငိရ်ာ တဲများ 

ကးိကန ့ ်ဒကသည ်တိ ့ ေနထငိရ်ာတမဲျား 



အေသးစိတသ်လိပိါကဆကသ်ယွရ်န်လပ်ိစာ 

စိငး်ေဟာ် ဲန ်           ၆၆း (၀) ၉၃-၂၆၄-၉၄၈၇   ( မး်၊ အဂလပ်ိ ) 

စိငး်ခွနမ်ိင ်              ၆၆း (၀) ၉၄-၆၃၈၆-၇၅၉   ( ြမနမ်ာ၊ အဂလပ်ိ ) 

ံးဖနး်                     ၆၆း (၀) ၉၃-၂၉၇-၇၇၅၄     

 

 

 

 

 

 

 


