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ၽိၼ်တၢမ် းငဝ်းလႆၢးၵဝ်ႉငဝ်ႈသၼ်ႇလႆႈၵၼ်းၸိင်ႈတႆး ၼႂး် ဝၼ်းၵိ တ်းယိတ်းလွငႈ် ႁဵ တး် ႁၢႆႉၸႃႉၼိဝ်ၼၢင်းယိငး်
ဝၼ်းထိ 25/11/2015
ပဵ ၵ်ႉသမ် ႉၼႂး် ၸိင်ႈတႆးမီ းၵၢၼ်ၵိတ်းယိဝ်းေသတႃႉ သိၵ် းမၢၼ်ႈတိၵ် ႉသိပ် ႇပၼ်ႉပႅ ၼၵ
် ၼ်ႉၸၼ်လလႆၢ ၼၢင်းယိငး်
ယႇ
ၵဝ်ႉငဝ်ႈသၼ်ႇလႆႈၵၼ်းၸိင်ႈတႆး လႆႈၵဵပ်းႁမ်တွမ်ၸေၶႃႈမၼ်း ၵဵဝ်ႇၵပ်းလွငႈ် တပ်ႉသိၵ်းလင်ပွငၸ
် ိင်ႈမၢၼ်ႈ ပၼ်ႉ
ပႅၼၵ
် ၼ်ႉၸၼ်လလၢႆၼၢင်းယိငး် ပႅတ်ႇလိင်ႈ ၼႂး် ၸိင်ႈတႆးပွတ်းၸၢၼ်းႄလႈပွတး် ဢွၵ်ႇ တင်ႈႄတႇလိၼ် ေဢႊ
ပ ိဝ်ႊ 2015 မႃး၊ တင်းမတ်းပဵၼၼ
် းႂ် ပိၼ်ႉတီႈဢၼ်လႆႈၵိတ်းယိဝ်းယဝ်ႉ။ လွငႈ် ၵၼ်ႉၸၼ်ၸိဝ်းၼႆႉပိတ်ႇႄၼ ႁၢင်ႈ
ၾၢင်လွငႈ် ႁ ၵ်ႉႁႆၢႉသိၵ်းလင်ပွငၸ
် ိင်ႈမၢၼ်ႈဢၼ်လွတ်ႈႁၢမ်းတၢမ်ႇတၢင်းၽိတ်း (ဢမ်ႇမီးၽႂဢ
် ဝ်တၢင်းၽိတ်း
ပၼ်တၢမ်ႇၶဝ်)ႄလႈ ယင်းတိၵ်ႉမီးလွငႈ် တိၵ်ႉသိပ်ႇၶႂၢၵ်ႈသိၵ်းေသ ပိတ်ႇၼႃႈသိၵ်း ပဵၵ်ႉသမ်ႉမီးၵၢၼ်တၵ်းလင်းၵိတ်း
ယိဝ်းေၵႃႈယဝ်ႉ၊ လွငႈ် ၸိဝ်းၼႆႉ ယင်းတိၵ်ႉႁဵတ်းႁ်ႈႂၼၢင်းယိငး် ၼႂး် ပိၼ်ႉတီႈႄၸႈမိင်းၸၢဝ်းၶိဝ်း ဢမ်ႇမီးလွငႈ်
ႁ မ်ႇလမ်ႈ။
လွငႈ် ဢၼ်တိၵ်ႉပဵၼမ
် ်ႇႂ မႂ်ႇႄတႉၸင်ႇႁႃၵိတ်ႇ/ပဵၼၶ
် ိၼ်ႈၼႂး် ဝၼ်းထိ 05/11/2015 ႁိမ်းႁမ်းဝၢၼ်ႈၵၼ်း ဝၢၼ်ႈၼိင်ႈ
ၼႂး် ႄၸႈဝဵငး် ႄၵႇသီႇ/ေၵးသီး။ မီးၼၢင်းယိငး် ဢႃယ 32 ပီေၵႃႉၼိင်ႈလႆႈထၵ်ႇသိၵ်းမၢၼ်ႈမွၵ်ႈ 10 ေၵႃႉ ၵၼ်ႉၸၼ်
ပဵၼၽ
် င် ၽွငး် ေၵႃႉပဵၼၽ
် ဝ်မၼ်းၼၢင်းလႆႈထၵ်ႇမတ်ႉဝႆႉတႂႈ် ထဵငၼ
် ႃး (သိၵ်းမၢၼ်ႈၵၼ်ႉၸၼ်မၼ်းၼၢင်း ၼိဝ်ထဵင်
ၼႃး)။ လွငႈ် ၼႆႉၵိတ်ႇ/ပဵၼၶ
် ိၼ်ႈၽွငး် သိၵ်းလင်ပွငၸ
် ိင်ႈမၢၼ်ႈ ႁၢင်ႈသိၵ်းေလႃႇတိၵ်းပႃႇတီႇမႂ်ႇသင် ၸိင်ႈတႆး/ တပ်ႉ
သိၵ်းၸိင်ႈတႆး (SSPP/SSA)။ ပဵၵ်ႉသမ်ႉမီးၵၢၼ်ၵိတ်းယိဝ်းၼႂး် ႄၵႈသွငၾ
် ၢႆႇ(တပ်ႉသိၵ်းၸိင်ႈတႆး တင်း တပ်ႉသိၵ်း

လင်ပွငၸ
် ိင်ႈမၢၼ်ႈ)ယဝ်ႉေသတႃႉ တင်ႈႄတႇလိၼ်ပၼ်ႉမႃးသိၵ်းမၢၼ်ႈၽိမ်ႉႁႅငး် သိၵ်း 20 တပ်ႉၵွင၊် ပႃးတင်းၶိင်ႈ
ၵွငႈ် လင်ႄလႈၶိင်ႈမိၼတ
် ိၵ်းပိဝ်ႈတႃႇႁ ပ်ႈယိတ်းၵမ်းၵမ်ၼႃႈတီႈပႃႇတီႇမႂ်ႇသင်ၸိင်ႈတႆး/ တပ်ႉသိၵ်းၸိင်ႈတႆးေသ
ပၼ်ႉပႅၼသ
် ၼ်ႇလႆႈၵၼ်း ဢိၵ်ႇတင်းႁဵတ်းႁ်ႈၵၼ်
ႂ
းမိင်း 10,000 ပၢႆလႆႈပိၼ်ႉပွႆႇပႅတႈ် ႁိ ၼ်းႄယး ေသပၢႆႈေၽးသိၵ်း
သိဝ်။
ၼႂး် လိင်ႈၵၼ်ႉၸၼ်ၸဵတ်းလိင်ႈတၢမ်ၼင်ႇဢၼ်ၵဝ်ႉငဝ်ႈသၼ်ႇလႆႈၵၼ်းၸိင်ႈတႆး လႆႈၵဵပ်းႁမ်တွမ်ေၶႃႈမၼ်းမႃး
ပဵၼၼ
် းႂ် ပိၼ်ႉတီႈၼွၵ်ႈဝဵငး် (ဝၢၼ်ႈၼွၵ်ႈၼႃးပၢင်ႇ ဢၼ်ႁၢင်ႇၵႆဝဵငး် ) ၼႂး် ၸိင်ႈတႆးပွတ်းၸၢၼ်းႄလႈပွတး် ဢွၵ်ႇ ပဵၼ ်
ၼႂး် ပိၼ်ႉတီႈဢၼ်သၵ်
ိ းမၢၼ်ႈတိၵ်ႉသိပ်ႇၶႂၢၵ်ႈတပ်ႉ ေသၽိတ်ႉသိၵ်းၶဝ်ဝႆႉ ပဵၵ်ႉသမ်ႉပဵၼၼ
် းႂ် ပိၼ်ႉတီႈ ဢၼ်လႆႈ
ၵိတ်းယိဝ်းၵၼ်ဝႆႉတင်းၶွငႇ် သီႇဢဝ်ၶိၼ်းၸိင်ႈတႆး/တပ်ႉသိၵ်းၸိင်ႈတႆး (RCSS/SSA) တင်ႈႄတႇလိၼ်ၻီႊသိမ်ႊ
ပိဝ်ႊ 2011 ယဝ်ႉ ၼၼ်ႉေၵႃႈလၢႆး။
ၼႂး် လိင်ႈဢၼ်လႆႈၵဵပ်းႁမ်တွမ်မႃးၼႆႉ ယင်းပဵၼဢ
် ၼ်ၸီႉႄၼလွငႈ် သိၵ်းမၢၼ်ႈၽႈပၼ်ႉပႅၼႁ
် ဵတ်းၽိတ်းၶဝ် မၼ်ႈ
ၸႂ် လွငႈ် ၶႂ်ႈႁဵတ်းသင်ႁဵတ်း ဢမ်ႇမီးၽႂလ
် ်ဝ
ႂ ႃႈသင်ၶဝ်ၼၼ်ႉယႇ။ မၢင်လိင်ႈပဵၼလ
် ွငႈ် ႁ မ်ႈၵၼ်ပၼ်ႉပႅၼ ် ၵၼ်ႉၸၼ်
ပဵၼၽ
် င်ႄလႈ မၢင်လိင်ႈပဵၼလ
် ွငႈ် ၵၼ်ႉၸၼ်ေတႃႇၼႃႈေတႃႇတႃ(ဢၼ်မီးၽႈႁ ႉႁၼ်ၸွမ်း)ေသ တႃႇလိင်ႈၼိင်ႈ
ပဵၼလ
် ွငႈ် ၵၼ်ႉၸၼ်ယဝ်ႉၶႃႈတၢႆ ပဵၼၼ
် းႂ် ႁိမ်းႁမ်းတပ်ႉသိၵ်းဢၼ်ယႇႁိမ်းၸမ်ဝၢၼ်ႈၵၼ်းၼၼ်ႉယဝ်ႉ။
ၼႂး် လိင်ႈၸိဝ်းၼႆႉ မီးသွငလ
် ိင်ႈၵၺ်း ဢၼ်လႆႈႁၼ်သၵ်
ိ းမၢၼ်ႈၶဝ်ၶိၼ်းတီႉၺ ွပ်းၵၼ်းႁဵတ်းၽိတ်း ၵွပ်ႈဝႃႈ ၵၼ်း
ဝၢၼ်ႈ၊ ၽႈယႂ်ႇၵၼ်း လင်ဝၢၼ်ႈ ၶဝ်သႇႂ် ၸႂ်ၶဝ်ႈၸွႆႈႄၵႈလိတ်ႈပၼ်ၵၼ်းဝၢၼ်ႈ၊ ၵၺ်းၵႃႈတတ်ႈ(တၢမ်ႇ)တၢင်းၽိတ်း
ၶဝ်ႄတႉဢမ်ႇလႆႈႁပ်ႉ ႁ ႉၸွမ်းဝႃႈပၼ်ၸိင်ႉႁိ ဝ် ၵွပ်ႈဝႃႈ လမ်း တႃးသိၵ်းမၢၼ်ႈၼႆႉဢမ်ႇမီးလွငႈ် ၸႅငႈ် လႅငး် ။
ၼႂး် မၢင်လိင်ႈေၵႃႈသိၵ်းၶဝ် ဢဝ်ငၼ်
ိ းယဵတ်ႈမွၼႁ
် ်ႈႂလိင်ႈလၢဝ်းမၼ်းတဵတ်ႇယဵၼႁ
် ၢႆလၢႆ ဢမ်ႇၼၼ်ေၵႃႈ ၸဝ်ႈၼႃႈ
တီႈၼႂး် ပိၼ်ႉတီႈၶဝ် ဢမ်ႇၶႂ်ႈႁပ်ႉလိင်ႈလၢဝ်း ၵွပ်ႈဝႃႈမၼ်းၵဵဝ်ႇၵပ်းသိၵ်းသိဝ်။
ၵဝ်ႉငဝ်ႈသၼ်ႇလႆႈၵၼ်းၸိင်ႈတႆးႁဝ်းၶႃႈ မႆႈၸႂ်ၸွမ်းငဝ်းလၢႆးလွငႈ် ဢၼ်ၽႈႁဵတ်းၽိတ်း လွတ်ႈႁၢမ်းတၢင်းၽိတ်းဝႆႉ
ၸိဝ်းၼႆႉေသ လွငႈ် ၵၼ်ႉၸၼ်လလၢႆၶႃႈတၢႆပႅတ်ႈေမႃသွၼၶ
် ၢင်သွငေ
် ၵႃႉၼႂး် ဝၢၼ်ႈၵွငး် ၶႃးၸိင်ႈတႆးပွတ်းႁင်ႇ
ၼႂး် လိၼ် ၵျၼ်ႊၼႃႊဝႃႊရီႊ 2015 ပၼ်ႉမႃးၼၼ်ႉေၵႃႈ သိၵ်းမၢၼ်ႈၶဝ်ဢိတ်းႁပ်းပႅတ်ႈလိင်ႈလၢဝ်းေသ သိပ်ႇႁ မ်ႇ
ငမ်းၵႅတ်ႇႄၶဝႆႉပၼ် ၽႈႁဵတ်းၽိတ်း ပၼ်ႉပႅၼၵ
် ၼ်ႉၸၼ်လလၢႆၶႃႈတၢႆ ၼၼ်ႉယႇ။ ၼႂး် လိင်ႈၼႆႉ ဢမ်ႇၵွမ်ႉၵွႆး
သိၵ်းမၢၼ်ႈႁၢမ်ႈတၢပ်ႈလွငႈ် ၸဝ်ႈၼႃႈတီႈ(ႄယး) ၶဝ်ေတလင်းၵတ်ႇထတ်း(ၸႅတ်ႈထၢမ်)ၵၺ်း ၶဝ်ယင်းပၢႆ
လွၵ်ႇငိတ်ႈ ၸိဝ်းေတဢဝ်လိင်ႈလၢဝ်းၶဝ်ေသ တၢင်ႇထိင်လမ်း တႃးပိဝ်ႈတႃႇဢဝ်တၢင်းၽိတ်းၶဝ်ၼၼ်ႉယႇ။
ပိဝ်ႈတႃႇေတႁ်ႈႂလွငႈ် ပၼ်ႉပႅၼၵ
် ၼ်ႉၸၼ်လလၢႆၸိဝ်းၼႆႉသတ်းဝႆၢးၼၼ်ႉ လမ်ႇလွငႈ် သတ်းတၵ်းလႆႈႄတႇႄၵႈၶႆ
တီႈၶင်းသၢင်ႈဢၼ်ႄတႇႁဵတ်းႁ်ႈလိ
ႂ င်ႈၸိဝ်းၼႆႉၵိတ်ႇ/ပဵၼၶ
် ိၼ်ႈၼၼ်ႉယႇ၊ ၼၼ်ႉေၵႃႈပဵၼလ
် ွငႈ် လၵ်းၼမ်း (ေပႃႊ

လသီႊ) ၶႂၢၵ်ႈသိၵ်းပွငၸ
် ိင်ႈမၢၼ်ႈတီႈႄၼႇပျီႇေတႃႇ တင်း လွငႈ် ေသႇယင်းပင်းၸႃႉ လွငႈ် ပႅငး် ၸင်းေတႃႇ ၸၢဝ်း
ၶိဝ်း ဢိၵ်ႇတင်းလွငႈ် သိၵ်းမၢၼ်ႈတိၵ်ႉသိပ်ႇယိပ်းၵမ်ဢမ်းၼၢတ်ႈ(ဢႃႇၼႃႇ)ဝႆႉၼႂး် ပိင်ငဝ်ႈပိင်းမိင်း (လၵ်းမိင်း)ေသ
ဢမ်ႇပွႆႇပၼ်ၵၼ်းမိင်းဢပ်ႇပိင်ႇၽွငး် ငမ်းၵမ်းသိဝ်ႈၼၼ်ႉယဝ်ႉ။
ၼႂး် လိၼ်ၵျ ၼ်ႊ 2014 ၼၼ်ႉေၵႃႈမိင်းႁ မ်ႈတမ်မၢၼ်ႈလႆႈလင်းလႆၢးမိဝ်းၼႂး် ၽိၼ် ပၼ်ၵၢႂ မ်းမၼ်ႈ ပိဝ်ႈတႃႇႁ်ႈလွ
ႂ ငႈ်
ပၼ်ႉပႅၼၵ
် ၼ်ႉၸၼ်လလႆၢၼၢင်းယိငး် သတ်းဝႆၢးၼႂး် ပၢင်တိၵ်း/လွငႈ် သၵ်ႉယင်ႈ ဢၼ်လင်ပွငၸ
် ိင်ႈမိင်းဢင်းၵိတ်း
ပဵၼၽ
် ႈၵမ်ႉထႅမ်(ပဵၼပ
် ိင်လင် ယႇတၢင်းလင်) ဢၼ်ၸၢင်ႈႁဵတ်းႁ်ႈႂၸၢတ်ႈၸိင်ႈလမ်ႈၾႃႉေပႃးၸၢင်ႈဢဝ်လိင်ႈ
လၢဝ်းဢပ်ႇလၢတ်ႈပိၼ်ၽၢဝ်ႇလႆႈငၢႆႈငႅမ်ႈၼၼ်ႉယႇ။ ၵၺ်းၵႃႈလွငႈ် ၼႆႉေၵႃႈတင်ႇဝင်းၸၢတ်ႈၸိင်ႈလမ်ႈၾႃႉယင်း
တိၵ်ႉယဵၼသ
် ႇီ သီႇယႇ ပႃးတင်းမိင်းဢင်းၵိတ်းယဝ်ႉ၊ လွငႈ် ဢၼ်လင်ပွငၸ
် ိင်ႈမၢၼ်ႈေၼႇပျီႇေတႃႇၶဝ် တိၵ်ႉသိပ်ႇ
ပိတ်ႇၼႃႈသိၵ်းၼႂး် ႄၸႈမိင်းၸၢဝ်းၶိဝ်းၼႆႉေၵႃႈပဵၼသ
် ၢႆငၢႆပိဝ်ႈတႃႇသိပ်ႇမီးလွငႈ် ၵၼ်ႉၸၼ်လလႆၢထႅငႈ် ၼၼ်ႉယဝ်ႉ။
ၵွပ်ႈၼၼ် ၵဝ်ႉငဝ်ႈသၼ်ႇလႆႈၵၼ်းၸိင်ႈတႆးႁဝ်းၶႃႈ တိၵ်းသၼ်းထိင်တင်ႇဝင်းၸၢတ်ႈၸိင်ႈလမ်ႈၾႃႉႁ်ႈႂ “ႁဵတ်းၸွမ်း
တၢင်းလၢတ်ႈ” ပိဝ်ႈတႃႇၵႅတ်ႇႄၶႄႁႉၵင်ႈၼၢင်းယိငး် ႄလႈလၵ်ႈဢွၼႇ် ၼႂး် မိင်းႁ မ်ႈတမ်မၢၼ်ႈ ၼႂး် ပၢင်တိၵ်းယင်ႈ
ယၢင်ႈ ၼၼ်ႉယဝ်ႉ။ တင်ႇဝင်းလမ်ႈၾႃႉတၵ်းလႆႈႄတႇႄသႉသွမ်းလွငႈ် သိၵ်းလင်ပွငၸ
် ိင်ႈႄၼႇပျီႇေတႃႇ တိၵ်ႉသိပ်ႇ
ပိတ်ႇၼႃႈသိၵ်းေသ တၵ်းလႆႈႁႃလၢႆးဢပ်ႇဢဝ်းၸွမ်းေၼႇပျီႇေတႃႇထႅငႈ် ၼႂး် ငိၼ်ႈၶႆပိဝ်ႈတႃႇႁ်ႈႂသိၵ်းမၢၼ်ႈ ၵိတ်း
ယိတ်း လွငႈ် ၶႂၢၵ်ႈသိၵ်းႄလႈလွငႈ် ပိတ်ႇၼႃႈသိၵ်းၼႂး် ပိၼ်ႉတီႈၸၢဝ်းၶိဝ်းၼၼ်ႉယဝ်ႉ။
ႁ ဝ်ႁ ပ် ႈၵဵ ဝ်ႇၵပ် းလွငႈ် သိၵ် းလင်ပွငၸ
် င်
ိ ႈမၢၼ်ႈပၼ်ႉပႅ ၼၵ
် ၼ်ႉၸၼ်လလၢႆၼၢင်းယိငး် ၼႂး် ၸိင်ႈတႆးပွတး် ၸၢၼ်း
ႄလႈ ပွတး် ဢွၵ်ႇ (လိၼ်ႄဢႊပ ိ ဝ်ႊ ထိင် လိၼ်ၼဝ်ႊဝႅမ်ႊပိဝ်ႊ 2015)
ၶပ် ႉမၢႆ ဝၼ်းထိ

ၾၢင်ႁၢင်ႈ

ဢႃယ/

ဢွငႈ် တီႈ

ၽႈပၼ်ႉပႅ ၼ ်

ႁ ဝ်ယွႆႈ လွငႈ်

လွငႈ် တၢင်း ၶဝ်ႈ

ၵၼ်ႉၸၼ်

သႅၼး်

(ႄၸႈဝဵငး် )

ၵၼ်ႉၸၼ်

ပၼ်ႉပႅ ၼ ်

ထိင်လမ် း တႃး

ပၢၼ်
ၼၢင်း
ယိငး်

1

17/04/2015

ၶိင်ဢၢင်ႈ

14

လွႆလႅမ်

ၵၼ်ႉၸၼ်

(မွၵ်ႈၸၼ်ႉ

ၽႈၵၼ်ႉၸၼ်

ဝၼ်းထိ 22/04/2015

ႁ ဝ်ႁၢၼ်

ၶိင်ဢၢင်ႈၵၼ်ႉ

ၵၼ်းဝၢၼ်ႈၵၼ်း သၼ်

ႁ ဝ်သၵ်
ိ း) ၸိဝ်ႈ

ဢွၼႇ် ယိငး် ၼႂး်

ႄလႈ ေပႃႈ ႄမႈ လၵ်ႉ

သႃႇမိၼႉ် တဵငး်

ႁိ ၼ်းမၼ်းၼၢင်း။

တီႈဝၢၼ်ႈ ဢၢင်ႈတၢင်ႇႁ်ႈႂ

ၵၺ်းၵႃႈေပႃႈမၼ်ႈ

ဢဝ်လိင်ႈတီႈလွႆလႅမ်။

မၼ်းၼၢင်းႄလႈ

ၵၺ်းၵႃႈ လမ်း ၾၢႆႇ

ၵၼ်းႁိ ၼ်းႁိမ်း

ၽွငး် ငမ်းလွႆ လႅမ် ဢမ်ႇ

ႁမ်း လႆႈငိၼး်

ႁပ်ႉ လိင်ႈလၢဝ်း။

သဵငမ
် ၼ်း ႁင်ႉေသ
တၼ်းၵႅတ်ႇႄၶ
ႄႁႉၵင်ႈလႆႈ
2

21/05/2015

ၵၼ်ႉၸၼ်

22

မိင်းပဵငး်

ပဵၼၽ
် င်

သိၵ်းမၢၼ်ႈတပ်ႉ

ၵၼ်ႉၸၼ်ၽင
ွ း်

ဢမ်ႇမီးၵၼ်း ဝၢၼ်ႈ

ၶမယ 333

ဢွၵ်ႇၼႃႈသိၵ်း

ၽႈလႂ် ၽႂလ
် ်ႂ ႁတ်း

သွၵ်ႈ ထိၼ်ႇ ေသ

ဢဝ်လိင်ႈ ၵႂႃႇ တၢင်ႇ

ထဝ်ႇႁၼ်ႈၶဝ်ႈ

လၢတ်ႈ

ဝၢၼ်ႈ ဢွၵ်ႇဝၢၼ်ႈ
ၵၼ်း
3

06/06/2015

ၵၼ်ႉၸၼ်

28

ႁ ဝ်ပင်း

သိၵ်းမၢၼ်ႈ

လိင်ႈၼႆႉ ၵိတ်ႇ

မိဝ်ႈႄတႇမၼ်း ႁ ဝ်ၼႃႈ

ၶႃႈတၢႆ

ၶလယ 249

ၶိၼ်ႈ တီႈႁမ်း

သိၵ်းမၢၼ်ႈ ၶဝ်ဢမ်ႇ

ဢဝ်ပႃး

တပ်ႉထႅဝ်

ႁမ်းတပ်ႉ မၢၼ်ႈ

ယွမ်းႁပ်ႉဝႃႈ လၵ်ႈၼွငႉ်

ၶဝ်းၶွငၵ
် ႃႂ ႇ

ၵင်းတိင်း

ႁၢင်ႇၵႆၵၼ် တင်း

မၼ်းႁဵတ်း ၽိတ်း။

ၽႃလၢႆး

တပ်ႉ မၢၼ်ႈမွၵ်ႈ

ၵၺ်းဝႆၢး ၽႈယႂ်ႇၵၼ်း

ဢၼ်လႅၼႁ
် ဝ်ႉ

60 မဵတ်ႊၵၺ်း။

လင်ၼးႂ် ဢိင်ႇဝၢၼ်ႈ

တိတ်းၸပ်း

ပဵၼၽ
် င
ွ း် မၼ်း

ႁ မ်ႈၵၼ် တၵ်းယွၼး်

ဝတ်ႉၵင်း တိင်း

ၼၢင်း ဢဝ်ၶဝ်း

ယဝ်ႉ၊ ႁ ဝ်ၼႃႈသိၵ်း

လႇ မိဝ်းလႇ

ဢၼ်ယ်ႇႂ လိဝ်မႃးတိ

တၢၼ်း တီႈဝတ်ႉ

ၺ ွပ်း သိၵ်းေၵႃႉဢၼ်

ေသၶိၼ်း ပွၵ်ႈ

ႁဵတ်း ၽိတ်းေသပၼ်

ႁိ ၼ်း။ မီးလၵ်း

တၢမ်ႇ ေပႃႉ ထပ်ႉေတႃႇ

ထၢၼ်ဝႃႈ ၵၼ်း

ၼႃႈၵၼ်းဝၢၼ်ႈ။ ၵၺ်းၵႃႈ

ၵၼ်ႉ ၸၼ်ၼႉႆ

ပၼ် တၢမ်ႇၶွၵ်ႈလၢႆပီၼ ႆ

လႅပ်ႈဢမ်ႇ ၵႃး

ဢမ်ႇ လႆႈႁပ်ႉႁ ႉ။ တိင်း

ေၵႃႉလဵဝ် (လႅပ်ႈ

သိၵ်းဝၼ်းဢွၵ်ႇ (တၼ်ႈ

မီးလၢႆေၵႃႉ)

တီး) မႃးပၼ်ႄလႈၶဝ်ႈၶွင်
တီႈၸဝ်ႈၽဝ်မၼ်း ၼၢင်း
ငိၼ်း 5.3 လၢၼ်ႉ (5
လၢၼ်ႉ 3 သႅၼၵ
် ျၢပ်ႈ) *

4

06/07/2015

ၶိင်ဢၢင်ႈၵ
ၼ်ႉ ၸၼ်

20

လၢႆးၶႃႈ

ၸဵငႇ် မိၼး်

ၽႈဢၢင်ႈၵၼ်ႉ

ၽႈၶိင်ဢၢင်ႈၵၼ်ႉ ၸၼ်

ၵႅမ်ၽႈ

ၸၼ် ဢဝ်ၵင
ွ ႈ် ငႃ

ဢဝ်ငၼ်
ိ း 300,000 ၵျၢပ်ႈ

ၵွၼး် တပ်ႉ

မၼ်း ၼၢင်း ပႃႈ

ၶိင်ပၼ်တီႈ ေပႃႈ ႄမႈ

ၶမယ 512

ၼႃႈေပႃႈ ႄမႈ

မၼ်းၼၢင်းေသ လၢတ်ႈ

မၼ်းၼၢင်းေသ

ဝႃႈ ယႃႇဢဝ်လိင်ႈၵႂႃႇ

တဵၵ်းၸႂ်ႉႁ်ႈႂၵႂႃႇ

လၢတ်ႈၵႃႈလႂ်

ၸွမ်း တႃႇႁ မ်ႈ
ၵႃႇမ။ ႄမႈမၼ်း
ၼၢင်းပဵၼ ် လမ်း
ေသ ၸင်ႇပွႆႇ။
မွၵ်ႈတဵငႈ် ၶိၼ်း
ၸိဝ်းၼႆႉသိၵ်း
မၢၼ်ႈၸမ်းၼၼ်ႉ
ၶိၼ်းဢဝ်ၵင
ွ ႈ် မႃး
ယိဝ်းႁိမ်းႁိ ၼ်း
ၶဝ်ႄမႈလၵ်ႈထႅငႈ် ။
ႄမႈမၼ်းၼၢင်း

ႄတႉ လႆႈဢဝ်ၵႃႂ ႇ
ယတ်း ယႃတီႈ
ႁ င်းယႃ
5

08/08/2015

ၶိင်ၵၼ်ႉ

15

ၶဝ်လမ်

သိၵ်းမၢၼ်ႈ

သိၵ်းမၢၼ်ႈ

ေပႃႈႄမႈ ႄလႈပီႈ ၼွငႉ်

ၸၼ်

ၶလယ

ဢၼ်မႃးယွၼး်

ၸိဝ်ႉၶိဝ်း ဢမ်ႇႁတ်း

ဢွၼႇ်

သိၵ်းမၢၼ်ႈ 4

တီႈသွငႇ် ၾႆး ၶဝ် 4

ဢဝ်လိင်ႈ ၵႂႃႇတၢင်ႇတီႈ

ယိငး်

ေၵႃႉ တပ်ႉ

ေၵႃႉၶိင်ဢၢင်ႈ

လႂ်

ဢႃယ

ၶလယ 149။

ၵၼ်ႉ ၸၼ်
မၼ်းၼၢင်း ၽွငး်
လၵ်ႉႁ င်ၶဝ်ႈ
ၽၵ်းၵၢင်ၼ ႂ် ေပႃႈ
ႄမႈႄလႈၵၼ်း
ၶၢင်ႈ ႁိ ၼ်း ငိၼး်
သဵငႁ
် င်ႉ ေသမႃး
ၸွႆႈ တၼ်း ႄလႈ
ဢမ်ႇတၼ်း လႆႈ
ၵၼ်ႉၸၼ်

6

24/08/2015

ၵၼ်ႉၸၼ်

32

တႃႈၶီႈ

သိၵ်းမၢၼ်ႈတီႈ

ၽႈၵၼ်ႉၸၼ်

ၽႈယႂ်ႇၵၼ်းလင်

လဵၵ်း

တပ်ႉ 18

ပဵၼသ
် ၵ်
ိ းမၢၼ်ႈ

ပႇၵၢင်ႉ/ႄၵႇၸွႆႈၽဝ်

တပ်ႉဢၼ်ယႇၼႂး်

မၼ်းၼၢင်းဢဝ်လိင်ႈ

ပိၼ်ႉတီႈ။ ၵၼ်ႉ

ၵႂႃႇတၢင်ႇတီႈတပ်ႉ

ၸၼ် မၼ်းၼၢင်း

မၢၼ်ႈၼႂး် ပိၼ်ႉတီႈ။

တီႈသၼ် ႁႆႈ ၼႃး

ဝႆၢးမၼ်းၼၢင်းၸီႉႄၼ
လႆႈဝႃႈပဵၼသ
် ၵ်
ိ းေၵႃႉ
လႂ်ယဝ်ႉ ၽႈၵွၼး် သိၵ်း
မၢၼ်ႈတပ်ႉ ၼၼ်ႉ
ဢဝ်မိဝ်းပၢပ်း ၵႅမ်ႈ

လၵ်ႈၼွငႉ် မၼ်း ႄလႈ
ဢဝ်တိၼပ
် ိတ်ႉ ပႃး။
သိၵ်းမၢၼ်ႈေၵႃႉ ၼၼ်ႉ
လႆႈထၵ်ႇသင်ႇ ၶၢႆႉၵႂႃႇ
တီႈတပ်ႉမၼ်း မိင်း
ၽျၢၵ်ႈေသ ပႆႇလႆႈ
ႁပ်ႉႁ ႉၸွမ်းဝႃႈ
ၶဝ်ပၼ်တၢမ်ႇသင်
မၼ်းထႅငႈ် ။ ၽႈၵွၼး်
တိင်းသိၵ်းသၢမ်ၸဵငႇ်
ၶမ်း ဢဝ်ငၼ်
ိ းမႃးၸွႆႈ
(ၵႃႈေသႁၢႆ)တီႈ မၼ်း
ၼၢင်း 5,000 ဝၢတ်ႇ။
7

03/11/2015

ၵၼ်ႉၸၼ်
ပဵၼ ် ၽင်

45

မိင်းပၼ်ႇ

ႁ ဝ်ႁၢၼ်/ ႁ ဝ်

သွငမ
် ၢၼ်ႈသွင်

ၽႈၵွၼး် တပ်ႉ သိၵ်း

သိၵ်း မိၼး် ၸဝ်း

ေၵႃႉ ၵၼ်ႉၸၼ်

မၢၼ်ႈေၵႃႈ ႁင်ႉဢဝ်

လၵ်ႈၼွငႉ်

မၼ်းၼၢင်းၼႂး်

ၽႈယႂ်ႇၵၼ်းလင်

ၶၼ်သၵ်
ိ း

ႁိ ၼ်း၊ ၽွငး် ၽဝ်

ဝၢၼ်ႈႄလႈသွငၶ
် ႃ

ၵဝ်ႇၸႃႇေၼႇ

မၼ်း ၼၢင်း မႃး

ပႇဢွၵ်ႇၵႂႃႇၸးတပ်ႉ

တပ်ႉ 996

ၸွႆႈၼၼ်ႉ သိၵ်း

ၶဝ်ေသဢဝ်ငၼ်
ိ း မၢၼ်ႈ

မၢၼ်ႈဢဝ်ၶၼ
ွ ႉ်

500,000 ၵျၢပ်ႈ

ေပႃႉ ႁ ဝ်မၼ်း

ႄလႈမသွငတ
် ဝ်သၢႆႈ

ၸၢႆး ႄလႈ ႁဵတ်း

တႅၼး် ပၼ်။ ၽႈၵွၼး်

ႁ်ႈႂမိၼႇ် ႁ ၶွၼ ်

တပ်ႉယင်းပၢႆ လၢတ်ႈ

ၶႂႃမၼ်းၸႆၢးသိၵ်ႇ

ထႅငႈ် ဝႃႈ ေတ ပၼ် တၢမ်ႇ

လိတ်ႈဢွၵ်ႇ

တၢင်းၽိတ်း သိၵ်းေၵႃႉ
ႁဵတ်းၽိတ်း ေသဢဝ်
သႂႇ် ၶွၵ်ႈ။ ၵၺ်းၵႃႈယင်းပႆႇ

ႁပ်ႉႁ ႉထိင်လွငႈ် ပၼ်
တတ်ႈတၢမ်ႇထိင်ၵႃႈ
လႂ်ၵႃႈလီႇယဝ်ႉ။
8

05/11/2015

ၵၼ်ႉၸၼ်
ပဵၼ ် ၽင်

32

ႄၵႇသီႇ/

သိၵ်းမၢၼ်ႈ မွၵ်ႈ

မၼ်းၼၢင်းႄလႈ

မႅၼႈ် ၽွငး် ပဵၼပ
် ၢင်

ေၵးသီး

10 ေၵႃႉ

ၽဝ်မၼ်းၼၢင်း

သိၵ်းသိဝ်ၼးႂ် ပိၼ်ႉ တီႈ

လႆႈထၵ်ႇသိၵ်းမၢ

ၽွငး် သိၵ်း မၢၼ်ႈ ပိတ်ႇ

ၼ်ႈ ၵမ်းၵမ်တဝ်

ၼႃႈသိၵ်းေသ ဢမ်ႇ

ဝႆႉတီႈ ထဵငၼ
် ႃး

ၸၢင်ႈမီးၽႂၸ
် ွႆႈ တိတ်း

ၶဝ်။ ေၵႃႉ ပဵၼ ်

တၢမ်းဢဝ် လိင်ႈပၼ်

ၽဝ်လႆႈ ထၵ်ႇ
မတ်ႉ ဝႆႉၼိဝ် ထဵင။်
မၼ်းၼၢင်း သမ်ႉ
လႆႈ ထၵ်ႇသိၵ်း
မၢၼ်ႈၵၼ်ႉၸၼ်
တႂ်ႈ ထဵင။်

*မၢႆတင
ွ း် - သင်ၶ်ႈႂ ႁ ႉလွငႈ် ႁ ဝ်ယွႆႈယႅမ်း ၵဵ ဝ်ႇၵပ် းလွငႈ် ၵၼ်ႉၸၼ်ႄလႈၶႃႈတႆၢတီႈႁ ဝ်ပင်းၸိင် ၶဝ်ႈတၺ်းတီႈ
ဝႅပ်ႊသၢႆႊ ၵဝ်ႉငဝ်ႈသၼ်ႇလႆႈၵၼ်း တၢမ် တႈီ ၼႆႈၶႃႈ
http://shanhumanrights.org/shan/index.php/news-updates/185-2015-07-20-11-12-30

ႁ ဝ်ယွႆႈလွငႈ် သိၵ် းလင်ပွငၸ
် င်
ိ ႈမၢၼ်ႈၵၼ်ႉၸၼ်ၼၢင်းယိငး် ၼႂး် ႄၸႈတွၼႈ် တႃႈၶီႈလဵၵ်း ၸိင်ႈတႆးပွတး် ဢွၵ်ႇ
ဝၼ်းထိ 26/08/2015
လိင်ႈၼႆႉ ၵိတ်ႇ/ပဵၼၶ
် ိၼ်ႈတီႈၼွၵ်ႈဝၢၼ်ႈသၢမ်ပး ဢၼ်ႁၢင်ႇၵႆဝဵငး် တႃႈၶီႈလဵၵ်းမၢၵ်ႈ 25 ၵီႊလဝ်ႊမဵတ်ႊ ၼႃႈတၢင်း
ဢွၵ်ႇ ဢၼ်ယႇႁိမ်းၸမ် ႄ◌မႈၼမ်ႉၶွင။် မိဝ်ႈဝၼ်းထိ 26/11/2015 ၶၢဝ်းယၢမ်းမွၵ်ႈ 5:00 ႁ ဝ်ၶမ်ႈ ၼၢင်းဝၼ်း
(ၸိဝ်ႈပွမ်) ဢႃယ 32 ၸၢဝ်းၼႃးေၵႃႉၼိင်ႈ ၵၼ်းဝၢၼ်ႈသၢမ်ပး ၵႂႃႇၸႂ်းၼႃးေၵႃႉလဵဝ် ၽွငး် ၽဝ်မၼ်း ၼၢင်းဢဝ်
ၸၢၵ်ႈၶိင်ႈ တတ်းယႃႈၵႂႃႇသင်ႇၸဝ်ႈၶွငမ
် ၼ်း။ သိၵ်းမၢၼ်ႈေၵႃႉၼိင်ႈ ၸိဝ်ႈႁင်ႉ ဝိၼး် ၼႆၢႇ ယႇတီႈတပ်ႉၶဝ်တီႈ

သၢမ်ပး ဢွၵ်ႇႁႃၽိၼ်းၼႂး် ပိၼ်ႉတီႈၼၼ်ႉ ႄလႈထပ်းႁၼ်မၼ်းၼၢင်းေၵႃႉလဵဝ်ေသ ဢဝ်မိတ်ႈငႃမၼ်းၼၢင်းယဝ်ႉ
ၵၼ်ႉၸၼ်မၼ်းၼၢင်း။
ဝႆၢးၼၼ်ႉ ၼၢင်းဝၼ်းေၵႃႈတင်းလႅၼႈ် တင်းႁႆႈေသ မိဝ်းၸးဝၢၼ်ႈမၼ်းၼၢင်းႄလႈလႆႈႁ ပ်ႉထပ်းၽဝ်မၼ်းၼၢင်း
ေၵႃႉဢၼ်တိၵ်ႉၶီႇ တ်ႉၶိင်ႈေသဢၢင်ႈၵႂႃႇႁပ်ႉမၼ်းၼၢင်းၼၼ်ႉယႇ။ ၽွငး် မၼ်းၼၢင်းၶႆႈလၢတ်ႈႄၼလွငႈ် တၢင်း
မၼ်းၸးၽဝ်မၼ်းၼၢင်းယဝ်ႉၼၼ်ႉ ၶႃသွငေ
် ၵႃႉပႇဢွၵ်ႇေၵႃႈၶီႇ တ်ႉၶိင်ႈၵႂႃႇၸးပႇႄၵႇဝၢၼ်ႈၶဝ်ၵမ်းလဵဝ်ေသ
လၢတ်ႈႄၼလွငႈ် တၢင်းပိင်ပဵၼမ
် ၼ်းယဝ်ႉ။ ၵမ်းၼၼ်ႉပႇႄၵႇဝၢၼ်ႈေၵႃႈသိပ်ႇၾ ၼ်းၸးႁ ဝ်ၼႃႈသိၵ်းမၢၼ်ႈဢၼ်
ပၵ်းတီႈတပ်ႉသၢမ်ပးၼၼ်ႉေသ ၽဝ်ၼႃႈသိၵ်းမၢၼ်ႈၼၼ်ႉေၵႃႈႁင်ႉမၼ်းၼၢင်းႁ်ႈႂမႃးၸးတီႈတပ်ႉၶဝ်ေသ ၸီႉႄၼ
ဝႃႈသိၵ်းမၢၼ်ႈေၵႃႉ ဢၼ်ၵၼ်ႉၸၼ်မၼ်းၼၢင်းၼၼ်ႉပဵၼေ
် ၵႃႉလႂ်ၼယ
ႆ ဝ်ႉ။
ၼၢင်းဝၼ်းေၵႃႈၵႂႃႇၸွမ်းၽဝ်မၼ်းၼၢင်းတီႈတပ်ႉသိၵ်းမၢၼ်ႈၶဝ်ၼၼ်ႉေသ ၸီႉႄၼေၵႃႉၵၼ်ႉၸၼ်မၼ်းၼၢင်း
ၼၼ်ႉပဵၼဝ
် ိၼး် ၼႆၢႇၼႆၼၼ်ႉယဝ်ႉ။ ၵမ်းၼၼ်ႉၽႈၵွၼး် တပ်ႉသိၵ်းမၢၼ်ႈၼၼ်ႉေၵႃႈ ဢဝ်မိဝ်းပၢပ်းပၼ်ၵႅမ်ႈဝိၼး်
ၼႆၢႇေသ ဢဝ်တိၼပ
် ိတ်ႉမၼ်းပႃႈၼႃႈမၼ်းၼၢင်းႄလႈ လၢတ်ႈဝႃႈဝိၼး် ၼႆၢႇၼႆႉ ေတလႆႈၺႃးတၢမ်ႇၼႆယဝ်ႉ။ ဝႆၢး
ဝၼ်းၼၼ်ႉထႅငႈ် ၼႂၼ
် င်
ိ ႈ ဝိၼး် ၼႆၢႇလႆႈထၵ်ႇသင်ႇၵႂႃႇၸးတီႈတပ်ႉၵဝ်ႇၶဝ် ငဝ်ႈငၼ်း ၵမ်းၵမ်ၽၼ
ႅ ၵ
် ၢၼ်ယၼ်ႇသိၵ်း
18 တီႈမိင်းၽျၢၵ်ႈ ၸိင်ႈတႆးပွတ်းဢွၵ်ႇ။
ၼၢင်းဝၼ်းႄလႈၽဝ်မၼ်းၼၢင်းတိၼ်းဢမ်ႇႁၢၼ်ႉၸႂၸ
် ွမ်း လွငႈ် တၢမ်ႇဝိၼး် ၼၢႆႇ ၼႆႉေသ ထိင်မႃးဝၼ်းထိ
27/08/2015 ၼၼ်ႉ ၶႃသွငေ
် ၵႃႉပႇဢွၵ်ႇၵႂႃႇတီႈတႃႈၶီႈလဵၵး် ေသ ၵႂႃႇတိင်ႇပၢင်ႇယွၼး် တၢင်းႁၼ်ထိင်/ တၢင်း
ၸွႆႈထႅမ်တီႈၸမ်းပႃႇတီႇၵၢၼ် မိင်းၶဝ်ယႇယဝ်ႉ။ ၸမ်းပႃႇတီႇသၢင်ႇသီႈေၵႃႈပၼ်ငၼ်
ိ းၶဝ် 3,000 ဝၢတ်ႇ ၵၺ်းၵႃႈ
ဢမ်ႇၸွႆႈၶဝ်ၶဝ်ႈထိင်လွငႈ် တႃးၽဵငႇ် ပဵငး် ။
ဝႆၢးၼၼ်ႉၼႂး် ဝင်ႈထိသွင် လိၼ်သပ
ႅ ်ႊထႅမ်ႊပိဝ်ႊ ၸမ်းၽၢႆႇၽႈၵွၼး် တိင်းသိၵ်းသၢမ်ၸဵငႇ် ၶမ်း ၸွမ်ႁၢၼ် ဢွငႇ် ေၸႃႇ
ေဢး ေၵႃႈတၢမ်တဝ်မၼ်းမႃးၸးတီႈဝၢၼ်ႈသၢမ်ပးပႃးတင်းလၵ်ႈၼွငႉ် မၼ်းမႃးၸွမ်းမွၵ်ႈ 20 ေၵႃႉ မႃးၸွမ်း
သၢမ်ေလႃႉ။ မၼ်းၶၢၼ်းႁင်ႉဢဝ်ပႇႄၵႇဝၢၼ်ႈႄလႈၼၢင်းဝၼ်းမႃးပႃႈၼႃႈၵၼ်းဝၢၼ်ႈမွၵ်ႈ 30 ေၵႃႉ။ မၼ်းေၵႃႈ
ထၢမ်ၼၢင်းဝၼ်းႄလႈၵၼ်းဝႃႈ ၶဝ်ၶ်ႈႂ လႆႈဢီသင်။ ၵၺ်းၵႃႈ ၵွပ်ႈၵၼ်းဝၢၼ်ႈႄလႈၼၢင်းဝၼ်းလွမ်ၵဝ် သိၵ်းမၢၼ်ႈ
ဢၼ်ယႇဝႆႉၼႂး် ဝၢၼ်ႈၶဝ်ၼၼ်ႉေသ ဢမ်ႇႁတ်းလၢတ်ႈလွငႈ် လိင်ႈၵၼ်ႉၸၼ်။ ၸွမ်ႁၢၼ် ဢွငႇ် ေၸႃႇေဢး ေၵႃႈ
ဢဝ်ငၼ်
ိ းယိၼ်ႈပၼ်ၼၢင်းဝၼ်း 5,000 ဝၢတ်ႇၵႂႃႇယႇယဝ်ႉ။
တင်ႈႄတႇမီးလွငႈ် ၵၼ်ႉၸၼ်ၼၼ်ႉၶိၼ်ႈမႃး ၼၢင်းယိငး် ၼႂး် ဝၢၼ်ႈသၢမ်ပးဢမ်ႇႁတ်းၵႂႃႇသၼ်ႁႆႈၼႃးႁင်းၵၺ်းေၵႃႉ
လဵဝ်။ ၸိဝ်းၶဝ်လွမ်ၵဝ်ဝႃႈ သင်ဝႃႈၽႂလ
် ်လ
ႂ ႆႈထၵ်ႇၵၼ်ႉၸၼ်ထႅငႈ် မိဝ်းၼႃႈၸိင် ၸၢင်ႈၺႃးၶႃႈတၢႆ ၼင်ႇႁိ ဝ်ေတ
ဢမ်ႇၸၢင်ႈၸီႉဢွၵ်ႇလၢတ်ႈႄၼဝႃႈၽႂလ
် ်ေ
ႂ ၵႃႉၵၼ်ႉၸၼ်ၼၸ
ႆ ိဝ်းၼႆႉယဝ်ႉ။

သိၵ်းမၢၼ်ႈဢၼ်ပၵ်းသဝ်းတီႈတပ်ႉၶဝ်ဝၢၼ်ႈသၢမ်ပးၼၼ်ႉ မီးမွၵ်ႈ 40 ေၵႃႉ တပ်ႉၼႆႉယႇပႃႈတႂ်ႈ ငဝ်ႈငၼ်း ၵမ်းၵမ်
ၽႅၼၵ
် ၢၼ်ယၼ်ႇသိၵ်း 18 မိင်းၽျၢၵ်ႈေသ မႃးပၵ်းသဝ်းယႇဝႆႉတီႈၼႆႈမွၵ်ႈ 9 ပီယဝ်ႉ။ တီႈတပ်ႉၶဝ်ပၵ်းသဝ်းၼႆႉ
မီးႁိမ်းႁမ်းဝတ်ႉၼႂး် ပိၼ်ႉတီႈေသ ပဵၼလ
် ွငႈ် ဢၼ်ၵႆၢးတႃၵၼ်းဝၢၼ်ႈ ၸိဝ်းဢမ်ႇၶႂ်ႈႁ်ႈမီ
ႂ းသိၵ်းမႃးပၵ်းသဝ်း ၸွမ်းႁိမ်း
ႁမ်း တီႈပိင်ႈဢိငၵ
် ိဝ်းယမ်ၶဝ်ၼၼ်ႉယဝ်ႉ။ သိၵ်းမၢၼ်ႈဢၼ်မႃးပၵ်းသဝ်းၵႃႈၼႆႈ ၵႆႉဢဝ် တ်ႉၶိင်ႈၵၼ်းဝၢၼ်ႈၶဝ်
ေသ ၸႂ်ႉႁ်ႈႂၶဝ်ၵႃႂ ႇ သိဝ်ႉၼမ်ႉ တ်ႉၸိဝ်းၼႆႉမႃးပၼ်ၶဝ်ယႇ။
ၵပ် းသိပ် ႇတွငႈ် ထၢမ်
ၸႆၢးေႁႃသႅင်

+66 (0) 62- 941-9600 (တႆး၊ ဢင်းၵိတ်း)

ၼၢင်းၸၢမ်တွငး်

+66 (0)81-603-6655

ၸၢႆးၶိၼ်းမႂ်ႇ

+66 (0) 94-638-6759 (မၢၼ်ႈ၊ ဢင်းၵိတ်း)

(ထႆး၊ ဢင်းၵိတ်း)

