ၽိၼ်တၢမ်းငဝ်းလၢႆး ၵဝ်ႉငဝ်ႈသၼ်ႇလႆႈၵၼ်းၸိင်ႈတႆးမၢႆ 5/2016
ဝၼ်းထိ 02/08/2016
ၶႃႈႁႅမ်တႃႇထၢၼ်ႇ- သိၵ်းမၢၼ်ႈတိၺ ွပ်း၊ ေပႃႉထပ်ႉႄလႈၶႃႈႁႅမ်ၵၼ်းမိင်း ပိဝ်ႈတႃႇလွငႈ် ႁ မ်ႇလမ်ႈ ထၢင်ထၢင်ႇတီႈ ၼမ်ႉမ
ၼး်ႂ ႄၸႈဝဵငး် သီႇေပႃႉၼး်ႂ လိၼ်ေမႊ 2016
သိၵ်းမၢၼ်ႈပၼ်ႉပႅၼသ
် ၼ်ႇလႆႈၵၼ်းလၼ်ႉလိဝ်ေတႃႇၵၼ်းဝၢၼ်ႈ ဢိၵ်ႇတင်းတိၺ ွပ်း၊ ေပႃႉထပ်ႉႄလႈၶႃႈႁႅမ် ၽွငး် ၶဝ်ပိတ်ႇ
ၼႃႈသိၵ်းပိဝ်ႈတႃႇၵႂၢတ်ႇလၢင်ႉပႃႇတီႇမႂ်ႇသင်ၸိင်ႈတႆး/တပ်ႉသိၵ်းၸိင်ႈတႆးၼႂး် ပိၼ်ႉတီႈၼမ်ႉမႄၸႈဝဵငး် သီႇေပႃႉမိဝ်ႈဝၼ်းထိ
18/05/2016။
ၵၢၼ်ပိတ်ႇၼႃႈသိၵ်းယႂႇ် ၵမ်းၼၼ်ႉသိၵ်းမၢၼ်ႈၸႂ်ႉဢဵၼႁ
် ႅငး် သိၵ်း 500 ပၢႆၸဝ်
ိ းလၵ်ႉမႃးတီႈတပ်ႉ ၶလယ 41 လႃႈသဵဝ်ႈ၊ ၶမယ
523 တၢင်ႉယၢၼ်း၊ ၶလယ 67 မိင်းယႆႄလႈ ၶမယ 291 ၼမ်ႉပွငႈ် ႁ မ်ႈတင်းပျီႇတၸိတႉ် (မၢၼ်ႊပၢင်ႇႄလႈပျီႇတၸိတႉ် လႃး
ႁ ႇ) ၼပ်ႉႁ ဝ်ပၢၵ်ႇ ေသၼႂး် ပၢင်တိၵ်းၸႂႉ် တိဝ်းပႃးၶိင်ႈမိၼတ
် ၵ်
ိ းမႅငး် မီႈ ၸိဝ်းၼႆႉ။
မိဝ်ႈဝၼ်းထိ 18/05/2016 ၼၼ်ႉသိၵ်းမၢၼ်ႈၶႃႈႁႅမ်ၵၼ်းဝၢၼ်ႈသွငေ
် ၵႃႉ- ၵၼ်းၸၢႆးႁ လိင်ႇႄလႈဢႃႉဢႃယ 34 ၺႃးယိဝ်း
တၢႆၼး်ႂ ႁႆႈၼႃးမၼ်းႄလႈၵၼ်းဝၢၼ်ႈထႅငႈ် ေၵႃႉၼိင်ႈဢႃယ 25 ေၵႃႉတိၵ်ႉေႁႃႈ တ်ႊၶိင်ႈေသ ၺႃးၸႂ်ႉၵိတ်းယဝ်ႉဢဝ်မၢၵ်ႇႁိၼ ်
ေပႃႉထပ်ႉထိင်တႆၢ။ ၼွၵ်ႈေသၼၼ်ႉသိၵ်းမၢၼ်ႈယင်းတိၺ ွပ်းႄလႈၵမ်းၶင်ၵၼ်းဝၢၼ်ႈတီႈႄဢႇသတ်းမၼ်းသိပ်းသၢမ် ေၵႃႉ
ဢၼ်ဢမ်ႇမီးတၢင်းၽိတး် သင်၊ ၼႂး် ၼၼ်ႉပႃးဢွၼႇ် ၸၢႆးဢႃယ 16 ေၵႃႉၼိင်ႈ၊ ၵမ်ႈၽွငႈ် ေၵႃႈၺႃးေပႃႉထပ်ႉေသတိမတ်ႉ မိၼ်
သတ်း ယဝ်ႉတဵၵး် ၸႂႉ် ႁၢပ်ႇေၶျႃး။ ၼႂး် ၼၼ်ႉၵၼ်းၸၢႆး ေၵႃႉၼိင်ႈဢႃယ 51 ပႇႄၵႇ ဝၢၼ်ႈလင် ဢၼ်ပဵၼဝ
် ၢၼ်ႈယႂ်ႇၼႂး် ဢိင်ႇ
ၼမ်ႉမ ႁၢႆလၢႆ ဝႆႉ။
ပၢင်တိၵ်းပွၵ်ႈၼၼ်ႉ သိၵ်းမၢၼ်ႈဢဝ်ၵွငႈ် လင်ယဝ်
ိ း၊ ၸႂ်ႉၶိင်ႈမိၼတ
် ိၵ်း မႅငး် မီႈယိဝ်းပွႆႇမၢၵ်ႇလင်းၸွမ်းပိၼ်ႉတီႈၵၼ်းမိင်း ယႇ
သဝ်းေသ ႁဵတး် ႁ်ႈႂၵၼ်းဝၢၼ်ႈ 1,000 ပၢႆလႆႈပိၼ်ႉပွႆႇပႅတ်ႈႁိ ၼ်းေယးၽႂမ
် ၼ်းေသပၢႆႈေၽးသိၵ်း။ ၵမ်ႈၼမ်ၵႃႂ ႇေသႃႉႁ မ်ႈ ၼႂး်
ဝဵငး် သီႇေပႃႉ ႄလႈလႃႈသဵဝ်ႈၸိဝ်းၼႆႉ။ ဝႆၢးၵၼ်းဝၢၼ်ႈဢွၵႇ် ပၢႆႈယၢၼ်ႁိ ၼ်းေယးယဝ်ႉသိၵ်းမၢၼ်ႈသွၵႈ် တဝ် ယႃႉဢဝ်ၶဝ်း
ၶွငၵ
် ၼ်းဝၢၼ်ႈ ႄလႈယႃႉလၵွၶ
ႆ ဝ်းၶွငႁ
် ိ ၼ်းေယးၼႂး် ဝၢၼ်ႈၼႃးေတႃ၊ တိင်းႁႆး ႄလႈၶဝ်ၼၢင်းၾႃႉ ၸိဝ်းၼႆႉ။ ၵၼ်းဝၢၼ်ႈၸိဝ်း
ဢမ်ႇပၢႆႈၸွမ်းပိၼ်ႈေၵႃႈ လႆႈထၵ်ႇႁၢမ်ႈတၢပ်ႈဢမ်ႇပၼ်ၵႃႂ ႇႁဵတး် ႁႆႈ ႁဵတ်းသၼ်တႃႇၶၢဝ်းတၢင်းသၢမ်ဝင်ႈ။ ၵွပ်ႈပဵၼၽ
် င
ွ း် ၶၢဝ်း
လွငး် /ၽၵ်ႇၶဝ်ႈၵၢပ်ႇ ႄလႈလွငႈ် ၼႆႉတမ်ႉတိဝ်ႉၵၢၼ်ႁႃၵိၼလ
် ဵငႉ် တွငႉ် ၵၼ်းဝၢၼ်ႈေတႉေတႉ။

ၼမ်ႉမၼႆႉပဵၼပ
် ိၼ်ႉတီႈဢၼ်ဢၵ
ွ ်ႇထၢၼ်ႇယႂ်ႇၼမ်တႈီ ၼိင်ႈၼႂး် ၸိင်ႈတႆး မိင်းႁ မ်ႈတမ်မၢၼ်ႈ။ မိဝ်ႈပီ 1990 ၼၼ်ႉႄတႉ သိၵ်း
မၢၼ်ႈၶဝ်ၶတ်းၵမ်းသိဝ်ႈ ၵၺ်းၵႃႈတင်ႈႄတႇပီ 2004 မႃးမီးၶွမ်ႊပၼီႊ ငၺ်ႇယီႇပႄလး ဢၼ်တင်ႈဝႆႉတီႈ တိင်းတႃႈလိဝ်ႇ (မၼ်း
တေလး) လႆႈႁ မ်ႈပၼ်ႈၵၼ်တင်း ၵၢၼ်ပၢႆးမၢၵ်ႈမီးၾၢႆႇၶတ်းမိင်ႄႁႈမၢၼ်ႈ မၢႆ 3 ေသ ပဵၼတ
် ဝ်ပဵၼတ
် ိၼႇ် တႃႇ ၶတ်း ထၢၼ်ႇ
ယႂ်ႇလင်မႃးဢၼ်ၼင်
ိ ႈ။ ၵၼ်းဝၢၼ်ႈၶဝ်ႄတႉ ဢွၼလ
် ၢမ်းဝႃႈမီး တ်ႊၵႃး ယႂ်ႇလင်ၼပ်ႉပၢၵ်ႇလမ်းမၼ်း ေတႃႉဢဝ် ထၢၼ်ႇ
လိၵ်ႊၼၢႆႊ လၵ်ႉဢဝ်တႈီ လၵ်းထၢင်ထၢၼ်ႇေသသင်ႇၸး ၶွမ်ႊပၼီႊ ငၺ်ႇယီႇပႄလး ႁ င်းၵၢၼ်ဢၼ်ႁဵတ်းဢွၵ်ႇလိၼယ
် ၢင်/
ပၼ် (ၽိလတ်ႉေြမႇ) ႄလႈၵိဝ်ဝၢၼ်ဢၼ်မီးၼႂး် ႄၸႈဝဵငး် ၼွငၶ
် ဵဝ် ႄၸႈတွၼႈ် ၵ ၵ်းႄမး ၸိင်ႈတႆးပွတ်းႁင်ႇ ႄလႈတိင်း တႃႈလိဝ်ႇ
ၵႈဝၼ်း ၼႆယဝ်ႉ။
ၵၢၼ်ၶတ်းထၢၼ်ႇၼႆႉ ႁဵတး် ႁ်ႈႂတီႈလိၼ ် တီႈသၼ် ဝၢၼ်ႈ ႁႆႈ ၼႃး ၵၼ်းဝၢၼ်ႈလၵွႆ ထပ်းၺႃးတၢင်းယၢပ်ႇ မိၼ်ၼင်ႇ ႁဵတး် ႁ်ႈႂၶီႈ
လိၼ ် ၶၺ်လိၼ ် ထမ်သဝ်
ိ ႇဢိတ်းတၼ်၊ ၼမ်ႉၵိၼၼ
် မ်ႉၸႂႉ် တိဝ်းဢမ်ႇၸိၼ်ႈသႂ၊် လမ်းဢမ်ႇၸိၼ်ႈသႂ် ၸိဝ်းၼႆႉ ပိင်လင်မၼ်း
ႁဵတး် ႁ်ႈႂတမ်ႉတိဝ်ႉဝၢၼ်ႈ ပဵငး် သၢႆးႄလႈဝၢၼ်ႈလင်ၸဝ်
ိ းၼႆႉယဝ်ႉ။ ပဵၵႉ် သမ်ႉၵၼ်းဝၢၼ်ႈ ဢွၼၵ
် ၼ်တၵ်းယွၼး် ႁ်ႈႂၵိတ်း၊ သၢၼ်
ၶတ်းၵၢၼ်ၶတ်းထၢၼ်ႇယႇေၵႃႈ ၶွမ်ႊပၼီႊ ငၺ်ႇယီႇပႄလး ၼႆႉတိၵ်ႉသိပ်ႇ ၶႂၢၵ်ႈပိၼ်ႉတီႈၶတ်းထၢၼ်ႇမၼ်းယႇ။ မိဝ်ႈဝၼ်းထိ
01/04/2016 ၼၼ်ႉၵၼ်းဝၢၼ်ႈၼပ်ႉႁ ဝ်ပၢၵ်ႇၶွၼႈ် တမ်ၵၼ် တီႈဝတ်ႉ/ၵ င်းၼမ်ႉမေသတၵ်းယွၼး် ႁ်ႈႂၵိတ်းၵၢၼ်ၶတ်းထၢၼ်ႇ
ဢၼ်တမ်ႉတိဝ်ႉၼမ်ႉလိၼႁ
် ိၼၾ
် ႃၵၼ်းဝၢၼ်ႈ ၼၼ်ႉယႇယဝ်ႉ။

ၵၼ်းမိင်းၼႂး် ပိၼ်ႉတီႈၸိဝ်းသၢၼ်ၶတ်းၵၢၼ်ၶတ်းထၢၼ်ႇၼႂး် ပိၼ်ႉတီႈၼမ်ႉမမိဝ်ႈဝၼ်းထိ 01.04.2016
မိဝ်ႈဝၼ်းထိ 17/05/2016 ၼၼ်ႉပိဝ်ႈတႃႇတမ်ႉတွပ်ႇၶိၼ်းလွငႈ် ၵၼ်းဝၢၼ်ႈၶၢင်းပွငႉ် တၵ်းယွၼး် ၼႆၼၼ်ႉေသ ၸဝ်ႈၼႃႈတီႈ
ပႃႇတီႇမႂ်ႇသင်ၸိင်ႈတႆး/တပ်ႉသိၵ်းၸိင်ႈတႆး SSPP/SSA ၵမ်ႈၽွငႈ် လၵ်ႉတီႈငဝ်ႈငၼ်း ဝၢၼ်ႈႁႆး (ႁၢင်ႇယၢၼ် 100 ၵီႊလဝ်ႊ
မဵတ်ႊ ၼႃႈတၢင်းၸၢၼ်း)ေသ ၶီႇ တ်ႊၵႃး ပိဝ်ႈတႃႇမႃးလဵပ်ႈႁဵၼး် ထတ်းသၢင် ပိၼ်ႉတီႈ ၶတ်းထၢၼ်ႇၼႂး် ၼမ်ႉမ၊ ၶိၼ်းပွၵ်ႈ

ၶိၼ်းငဝ်ႈငၼ်းဝႆၢးဝၼ်း။ ဝႆၢးၼၼ်ႉဝၼ်းၼိင်ႈၵၺ်း ထိင်ဝၼ်းထိ 18/05/2016 မႃးသိၵ်းမၢၼ်ႈႄတႇပိတ်ႇၼႃႈသိၵ်းၶဝ်ယိင်း
ၸးတပ်ႉပၢင်သဝ်းပႃႇတီႇမႂ်ႇသင်ၸင်
ိ ႈတႆး/တပ်ႉသိၵ်းၸိင်ႈတႆး သၢမ်ပၢင်သဝ်း ဢၼ်မီးယႇတၢင်းၸၢၼ်းၼမ်ႉမ ပဵၵ်ႉသမ်ႉ
SSPP/SSA ပဵၼၸ
် မ်းၵိတ်းယိဝ်းေသမီးေၶႃႈလႆႈၸႂ် ၵိတ်းယိဝ်းၸွမ်းလင်ပွငၸ
် င်
ိ ႈမၢၼ်ႈဝႆႉမႃးေၵႃႈယဝ်ႉ။ မိဝ်ႈလဵဝ်တပ်ႉပၢင်
သဝ်း ပႃႇတီႇမႂ်ႇသင်ၸိင်ႈတႆး/တပ်ႉသိၵ်းၸိင်ႈတႆး ၼၼ်ႉ လႆႈထၵ်ႇသိၵ်းမၢၼ်ႈၸႂ်ႉႁႅငး် သိၵ်းေသတဵၵး် လိပ်ႈဢွၵ်ႇၼႂး် ပိၼ်ႉတီႈ
ၼမ်ႉမ ဢၼ်တိၼ်းပဵၼ ် ၼႃႈတီႈၵမ်းၵမ်မႃးၼပ်ႉႁ ဝ်သပ
ိ ်းပီ/လၢႆပီလၢႆပၢၼ်မၼ်းၼၼ်ႉယဝ်ႉ။

ထၢၼ်ႇဢၼ်ၶတ်းၼႂး် ပိၼ်ႉတီႈၼမ်ႉမ
ၵွပ်ႈၼၼ်ၵၢၼ်ပိတ်ႇၼႃႈသိၵ်းတိၵ်းေတႃးၼႆႉ ယိင်းဢၢၼ်းပိင်လင်မၼ်း တိၼ်းယမ်ႇယမ်ဝႃႈပဵၼပ
် ိဝ်ႈတႃႇဢဝ်ႁ မ်ႇလမ်ႈ
ၵၢၼ်ၶတ်းထၢၼ်ႇၼၼ်ႉယဝ်ႉ။ မိဝ်ႈလဵဝ်သၵ်
ိ းမၢၼ်ႈႄလႈပျီႇတၸိတ်ႉၶဝ် ဢဝ်ႁ မ်ႇလမ်ႈၵမ်းၵမ်ပိၼ်ႉတီႈၵၢၼ်ၶတ်းထၢၼ်ႇ
ႁ မ်ႈပႃး တင်းသဵၼႈ် တႃႈသၢႆတၢင်းဢၼ်ေတႃႉသင်ႇထၢၼ်ႇၼၼ်ႉယဝ်ႉ။ ၽွငး် ပဵၼပ
် ၢင်တိၵ်းယႇၼၼ်ႉ ၵၢၼ်ၶတ်းထၢၼ်ႇ
လႆႈၵိတ်း ယင်ႉဝႆႉမွၵႈ် ၼိင်ႈဝင်ႈ/ပၢတ်ႈ ၵၺ်းၵႃႈၶိၼ်းႄတႇၶတ်းမိဝ်ႈဝၼ်းထိ 27/05/2016 ပဵၵႉ် သမ်ႉပဵၼ ် ၽွငး် ယၢမ်း ဢၼ်
သိၵ်းမၢၼ်ႈၶဝ်ႁၢမ်ႈတၢပ်ႈၵၼ်းဝၢၼ်ႈၵႂႃႇႁႆႈ ၵႂႃႇသၼ် ၵႂႃႇၼႃးၶဝ်ၼၼ်ႉယႇေၵႃႈယဝ်ႉ။ ၼႂး် ၽွငး် ယၢမ်းပၢင်တိၵ်းၼႆႉ ယင်းလႆႈ

ႁၼ် တ်ႊၵႃး ၶွမ်ႊပၼီႊၶဝ် ၸွႆႈေတႃႉသင်ႇသိၵ်းမၢၼ်ႈေတႃႉၶဝ်းၶွင် ဢၼ်ၶဝ်သၵ
ွ ႈ် တဝ် ဢဝ်ၶွငလ
် ၢႆၵၼ်းဝၢၼ်ႈ မႃးၸိဝ်း
ၼၼ်ႉယႇ။
လွငႈ် သိၵ်းမၢၼ်ႈပိတ်ႇၼႃႈသိၵ်းၼႂး် ၼမ်ႉမ ၼႆႉတိၼ်းပဵၼလ
် ၵ်းထၢၼ်/သၢၵ်ႈေသႇဝႃႈ ၶင်းၵၢၼ်ယႃႉ ၶဝ်းတိၼ်းသၽႃဝ
ၼႂး် ပိၼ်ႉတီႈသိၵ်းသိဝ်ၼၼ်ႉ တိၼ်းပဵၼၵ
် ၢၼ်သၼ်းၾႆးႁ်ႈႂပဵၼပ
် ၼ်ႁႃႄလႈ ႁဵတ်းႁ်ႈႂမီးလွငႈ် ပၼ်ႉပႅၼေ
် သ ၵၼ်းဝၢၼ်ႈၵၼ်း
မိင်းၼႂး် ပိၼ်ႉတီႈလႆႈပိၼ်ႉပွႆႇပႅတ်ႈႁိ ၼ်းေယးတီႈယႇသဝ်းၶဝ်ယၼ
ွ ႉ် မၼ်းၼၼ်ႉယဝ်ႉ။
ၵဝ်ႉငဝ်ႈသၼ်ႇလႆႈၵၼ်းၸိင်ႈတႆးႁဝ်းၶႃႈတိၼ်းသၢၼ်ၶတ်းလွငႈ် ပိတ်ႇၼႃႈသိၵ်းႄလႈလွငႈ် ပၼ်ႉပႅၼသ
် ၼ်ႇလႆႈၵၼ်းဝၢၼ်ႈၼၼ်ႉ
ႁၢဝ်ႉႁၢဝ်ႉႁႅငး် ႁႅငး် ယႇ။ ႁဝ်းၶႃႈသိပ်ႇတၵ်းယွၼး် ႁ်ႈႂသိၵ်းမၢၼ်ႈၵိတ်းယိတ်းလွငႈ် ပိတ်ႇၼႃႈသိၵ်း၊ လွငႈ် သိပ်ႇၶႂၢၵ်ႈသိၵ်း ႄလႈ

လွငႈ် ပၼ်ႉပႅၼၼ
် း်ႂ ပိၼ်ႉတီႈၵၼ်းၵိၵ်းမိင်း/ၸၢဝ်းၶိဝ်းၸိဝ်းၼၼ်ႉေသ တၵ်းယွၼး် ႁ်ႈႂ ၵၢၼ်ပွႆႇၽႃႈပႅတ်ႈလွငႈ် သိၵ်းမၢၼ်ႈ ႁဵတ်း
ၽိတ်းဢမ်ႇဢဝ်တၢင်းၽိတ်းၼၼ်ႉသတ်းဝႆၢးၼၼ်ႉယဝ်ႉ။
ၼွၵ်ႈေသၼၼ်ႉ ႁဝ်းၶႃႈတၵ်းယွၼး် တီႈလင်ပွငၸ
် ိင်ႈမၢၼ်ႈထႅငႈ် ပိဝ်ႈတႃႇၵိတ်းယိတ်းပႅတ်ႈၶင်းၵၢၼ်ယႃႉၶဝ်းတိၼ်းသၽႃဝ
ၼႂး် ပိၼ်ႉတီႈၸၢဝ်းၶိဝ်းဢၼ်ပဵၼပ
် ၼ်ႁႃၵၢၼ်သၵ်
ိ းသိဝ်ၼၼ်ႉၵမ်းလဵဝ်။ ၶင်းၵၢၼ်ၸဝ်
ိ းၼႆႉသင်ဝႃႈ မီးၾႅတ်ႊၻိဝ်ႊ ိဝ်ႊ ငမ်း
ယဵၼ ် ႄၵႈၶႆပၼ်ႁႃၵၢၼ်မိင်းထၵ်ႇတီႈ မႅၼႈ် တၢင်းယဝ်ႉေသ ၵၼ်းမိင်းၼႂး် ပိၼ်ႉတီႈမီးသၼ်ႇလႆႈတႅပ်း တတ်းၸွမ်း ၼႂး် လွငႈ်
ေတယႃႉၶဝ်းတိၼ်းသၽႃဝ ၼႂး် ပိၼ်ႉတီႈၶဝ်ယႇသဝ်းယဝ်ႉၵွၼႇ် ၸင်ႇထၵ်ႇလႆႈၶႆႈၸႂ်ၶိၼ်းထႅငႈ် ၵမ်းၼိင်ႈ ၼၼ်ႉယဝ်ႉ။
ႁ ဝ်ယႈွႆ လွငႈ် သိၵ်းမၢၼ်ႈပၼ်ႉပႅၼသ
် ၼ်ႇလႆႈၵၼ်း

မၢႆတွငး် - မၢင်တီႈ မၢင်တွၼႈ် လႆႈၸႂႉ် ၸိဝ်ႈပွမ်ႄလႈၶိင်ႈမၢႆ “ “ ပိဝ်ႈတႃႇလွငႈ် ႁ မ်ႇလမ်ႈၵၼ်းဝၢၼ်ႈ

ၵၼ်းဝၢၼ်ႈႁ လိင်ႇႄလႈဢႃႉ ၺႃးယိဝ်းတၢႆတႈီ သၼ်ႁႆႈမၼ်း
မိဝ်ႈဝၼ်းထိ 18/05/2016 ၶၢဝ်းယၢမ်း 9:00 မင်းၵၢင်ၼၼ
်ႂ ၼ်ႉ ၵၼ်းဝၢၼ်ႈၸိဝ်ႈ ၸၢႆးၸၢမ်ႇထၼ်းဢႃယ 34 ၺႃးသိၵ်းမၢၼ်ႈ
ယိဝ်းတၢႆ ၼႂး် သၼ်ႁႆႈ မၼ်း ႁိမ်းဝၢၼ်ႈတိင်းႁႆး။ ၵၼ်းဝၢၼ်ႈထႅငႈ် ေၵႃႉၼိင်ႈၸိဝ်ႈၸၢႆးမၺ်း ဢၼ်ယႇႁိမ်းၸမ်သၼ်ၵၼ်ႁၼ်
သိၵ်းမၢၼ်ႈၸမ်းၼိင်ႈႁင်ႉ သႂႇ် ၸၢႆးၸၢမ်ႇထၼ်းေသၽွငး် မၼ်းဢမ်ႇတွပ်ႇသင်ၶိၼ်းၼၼ်ႉ သိၵ်းမၢၼ်ႈယိဝ်းသႂႇ် မၼ်းတၢႆ။
ၸၢႆးမၺ်းလႆႈႁၼ်ၶၢပ်ႈတဝ်တၢႆၸၢႆးၸၢမ်ႇထၼ်းလမ်ႉၼွၼး် ၼိဝ်လိၼၼ
် ဝ်
ိ သၼ
ဵ ႈ် တၢင်းႁိမ်းသၼ်မၼ်းေသ မၼ်းၸၢႆးေၵႃႈ
ၵဝ်ေတႉေတႉဝႃႈဝႃႈႄလႈလႅၼႈ် ပၢႆႈမႅပ်းသိၵ်းမၢၼ်ႈၼၼ်ႉယဝ်ႉ။ ဝႆၢးမၼ်းပၢႆႈမႅပ်းေသႁိ င်တၢၼ်ႇတၢၼ်ႇယဝ်ႉၶိၼ်းႁတ်းဢွၵႇ်
မႃးၼၼ်ႉမၼ်းၸၢႆးဢၢင်ႈၵႂႃႇတၺ်းၶၢပ်ႈတဝ်တၢႆၸၢႆးၸၢမ်ႇထၼ်းယႇ၊ ၵၺ်းၵႃႈဢမ်ႇႁၼ်ယဝ်ႉ။ ထိင်မိဝ်ႈလဵဝ်ယင်းပႆႇမီး
ၽႂလ
် ်ထ
ႂ ပ်းႁၼ်ၶၢပ်ႈတဝ်တၢႆမၼ်းၸႆၢးဝႃႈၵႂႃႇမီးတီႈလႂ်။

ၵၼ်းၶီႇ တ်ႊၶိင်ႈၺႃးယိဝ်းေသေပႃႉထပ်ႉထိင်တၢႆ
မိဝ်ႈဝၼ်းထိ 18/05/2016 ၶၢဝ်းယၢမ်း 11:00 မင်းပွတ်းၼႂၼ
် ၼ်ႉ ၸၢႆးေသႃးလိငႇ် ဢႃယ 25 ၵၼ်းဝၢၼ်ႈႁ ဝ်တဝ်
ိ ႉ ၶီႇ တ်ႊ
ၶိင်ႈ ၽၢတ်ႈဝၢၼ်ႈတိင်းႁႆးေသၺႃးသိၵ်းမၢၼ်ႈယိဝ်းသႂႇ် မၼ်းၸႆၢးၼႂး် ဝၢၼ်ႈ။ မၼ်းၸၢႆးလမ်ႉတၵ်း တ်ႊမၼ်းပႃႈၼႃႈႁိ ၼ်း
ၸၢႆးသိဝ်ႉ ၼၢင်းလီ ဢၼ်မီးႁၢင်ဝၢၼ်ႈေသ ႁၼ်သၵ်
ိ းမၢၼ်ႈၶဝ်ဢဝ်မၢၵ်ႇႁိၼေ
် ပႃႉထပ်ႉႁ ဝ်မၼ်းၸၢႆးလႆၢလႆၢၵမ်းယဝ်ႉ ႁႅမ်
မၼ်းတၢႆ။ ယင်းႁၼ်သၵ်
ိ းမၢၼ်ႈေၵႃႉၼိင်ႈလၵ်ႉဢဝ်ငၼ်
ိ းတီႈတဝ်မၼ်းၸၢႆးယႇ။ ပီႈၼွငႉ် ၸၢႆးေသႃးလိငႇ် ႄတႉလၢတ်ႈဝႃႈ
မၼ်းၸၢႆးပႃးငိၼ်းၸပ်းတဝ် 600,000 ၼႆယဝ်ႉ။ ေၵႃႉဢၼ်ႁၼ်တၢမ်တႃလိင်ႈၼႆႉထႅငႈ် ေၵႃႉၼိင်ႈႄတႉ ပဵၼၵ
် ၼ်းထဝ်ႈ ၼႂး်
ဝၢၼ်ႈ “လင်းေၵႃး“ ဝၢၼ်ႈတိင်းႁႆး။ ၵၼ်းဝၢၼ်ႈၵမ်ႈၼမ်ဢၼ
ွ ၵ
် ၼ်ပၢႆႈေၽးယဝ်ႉ ၵၺ်းၵႃႈ “လင်းေၵႃး“ ႄတႉပႆႇပၢႆႈၽွငး် သိၵ်း
မၢၼ်ႈမွၵ်ႈ 50 ေတၽႅဝ်မႃးၼႂး် ဝၢၼ်ႈတိင်းႁႆး ၼႂး် ဝၼ်းထိ 18/05/2016 ၼၼ်ႉ။ မၼ်းေၵႃႈၺႃးသိၵ်းမၢၼ်ႈတိၺ ွပ်း ေပႃႉထပ်ႉ
ႄလႈမတ်ႉဝႆႉတႂႈ် လၢင်ႈႁိ ၼ်း လင်းသၺ်ႇၶမ်း ၶဝ်ၼၼ်ႉယဝ်ႉ။ မၼ်းလႆႈႁၼ်ၸၢႆးေသႃးလိငႇ် ၺႃးယိဝ်းၽွငး် တိၵ်ႉၶီႇ တ်ႊ

ၶိင်ႈႄလႈလွငႈ် လႆႈၺႃးေပႃႉထပ်ႉထိင်တၢႆၼဝ်
ိ သၼ
ဵ ႈ် တၢင်း။ ဝႆၢးၼၼ်ႉယဝ်ႉ “လင်းေၵႃး” ေၵႃႈသိၵ်းမၢၼ်ႈပွႆႇၶိၼ်းေသ မၼ်း
ပႆၢႈပႆတိၼၵ
် ႃႂ ႇေသႃႉႁ မ်ႈတီႈဝၢၼ်ႈမၢၵ်ႇေၶႃၵ င်းၶမ်းၼၼ်ႉယဝ်ႉ။
ၶၢပ်ႈတဝ်တၢႆၸၢႆးေသႃးလိငႇ် ႄတႉၵိတ်းဝႆႉ ၼိဝ်
သဵၼႈ် တၢင်းလၢႆလၢႆဝၼ်းယႇ ၵွပ်ႈဝႃႈဢမ်ႇမီးၵၼ်း
ဝၢၼ်ႈေၵႃႉလႂ်ႁတ်း ၵႂႃႇလမ်း လႃး။ ထိင်မႃးဝၼ်းထိ
21/05/2016 ၽွငး် ၵၼ်းမိင်းဢၼ်လၵ်ႉ တၢင်းသီႇ
ေပႃႉၵမ်ႈၽွငႈ် ႁ မ်ႈတင်းပႃႇတီႇ ႁ ဝ်သဝ်
ိ ေႁႃႈ
တ်ႊၽၢတ်ႈတၢင်းဝၢၼ်ႈတိင်းႁႆးမႃးပိဝ်ႈတႃႇမိဝ်း
ေတႃႉၵၼ်းပၢႆႈေၽးၼႂး် ပိၼ်ႉတီႈၼမ်ႉမၼၼ်ႉ ထပ်း
ႁၼ် ၶၢပ်ႈတဝ်တၢႆ မၼ်း ၸၢႆးမီးၸွမ်းၶၢင်ႈတၢင်း
ၶၢပ်ႈတဝ်တၢႆၸၢႆးေသႃးလိငႇ် ဢၼ်ၺႃးေပႃႉထပ်ႉထိင်တၢႆ ၼႂး် ဝၢၼ်ႈတိင်းႁႆး

ေသသမ်ႉေပႃးၼဝ်ႈယဝ်ႉ။
လိၼ်းသတ်းထိင်မႃးဝၼ်းထိ 22/05/2016 ပႇႄၵႇဝၢၼ်ႈတိင်းႁႆး လင်းေဢး ၸင်ႇႁႃၵၼ်းဝၢၼ်ႈႁ းမီ မႃးၸွႆႈယၵ်ႉဢဝ်ၶၢပ်ႈ
တဝ်တၢႆမၼ်းၵႂႃႇၾင်ၼၵ
ွ ်ႈဝၢၼ်ႈတိင်းႁႆး ၼၼ်ႉယဝ်ႉ။

ပႇႄၵႇဢၼ်ႁၢႆလၢႆၼၼ်ႉၺႃးသိၵ်းမၢၼ်ႈတိၺ ွပ်း
မိဝ်ႈဝၼ်းထိ 18/05/2016 ၼၼ်ႉလင်းေဢႃးဢွငႇ် ဢႃယ 51 ပႇႄၵႇဝၢၼ်ႈလင်ၼမ်ႉမ လၵ်ႉတီႈႁႆႈသၼ်မၼ်းေသ ပွၵႈ် ႁိ ၼ်း
ၶၢဝ်းယၢမ်း 7:00 ၵၢင်ၼ၊်ႂ မၼ်းမိဝ်းႁ ပ်ႉသႂႇ် သိၵ်းမၢၼ်ႈၸမ်းၼိင်ႈတီႈႁ ဝ်လပ
ွႆ ဵငး် သၢႆး။ သိၵ်းမၢၼ်ႈ ၶၼ်ႉသွၵ်ႈႁႃၸွမ်းတဝ်
မၼ်း ေသထပ်းႁၼ် ၸၢၵ်ႈလၢတ်ႈတီႈတဝ်မၼ်းႄလႈႄၼးမၼ်းဝႃႈပဵၼၵ
် ၼ်းဢဝ်ၶၢဝ်ႇပၼ် သိၵ်းတႆးၼႆယဝ်ႉ။ ဝၼ်းၼႆႉ ၵၼ်း
ဝၢၼ်ႈထႅငႈ် သွငေ
် ၵႃႉေၵႃႈၺႃးတိၺ ွပ်းမိၼ်ၵၼ်ေသ ႁၼ်မၼ်းၺႃးၵမ်းၶင်ယႇဝႆႉ ၸွမ်းသိၵ်းမၢၼ်ႈၶဝ်ႄလႈလႆႈႁၼ်သၵ်
ိ း
မၢၼ်ႈၶဝ်ဢဝ်မၼ်းၵႂႃႇၼႃႈတၢင်းၸၢၼ်း တၢင်းၼႃးေတႃ။ မၼ်းယင်းတိၵ်ႉႁၢႆလၢႆဝႆႉထိင်ဝၼ်းမိဝ်ႈၼႆႉ။

သိၵ်းမၢၼ်ႈတိၺ ွပ်းၵမ်းၶင်ၵၼ်းဝၢၼ်ႈဢမ်ႇမီးတၢင်းၽိတး် ၶၢဝ်းတၢင်းၸဵတး် ဝင်ႈ၊ တဵၵ်းၸႂႉ် ဢဝ်ႁဵတး် ႁ ဝ်ႉႄၶတဝ်ၶဝ်ပႃး
ၸၢႆးလႇ ဢႃယ 25 ၵၼ်းဝၢၼ်ႈၸၢဝ်းၼႃး ဝၢၼ်ႈပဵငး် သၢႆးယႇတီႈၼႂး် သၼ် ႁႆႈ မၼ်းေသမိဝ်ႈဝၼ်းထိ 18/05/2016 ၶၢဝ်းယၢမ်း
3:00 ဝႆၢးဝၼ်းၼၼ်ႉ သိၵ်းမၢၼ်ႈၸမ်းၼိင်ႈထပ်းႁၼ်မၼ်းတီႈၼၼ်ႈ။ သိၵ်းမၢၼ်ႈတဵၵ်းႄၼးဝႃႈမၼ်းၸၢႆးပဵၼသ
် ၵ်
ိ းတႆး ၼႆေသ
ဢဝ်တဝ်မၼ်းၸၢႆးသင်ႇၵႂႃႇၸးသိၵ်းမၢၼ်ႈၶမယ 291 ဢၼ်ဢဝ်မၼ်းၵႂႃႇၸွမ်းၼႂး် ပၢင်တိၵ်း၊ မၢင်ပွၵ်ႈၸႂ်ႉမၼ်းၸၢႆးၼမ်းတၢင်း
ၶဝ် ၵႂႃႇမိၼ် ၼင်ႇ ဢဝ်ႁဵတး် ႁ ဝ်ႉႄၶတဝ်ပၼ်ၶဝ်။ ဝၼ်းထိ 22/05/2016 သိၵ်းမၢၼ်ႈၶိၼ်းဢဝ်မၼ်းသင်ႇၵႂႃႇတီႈတပ်ႉမၢၼ်ႈ
ၼမ်ႉပွငႈ် (တၢင်းႁင်ႇ ၼမ်ႉမ)ေသ ၸင်ႇႁႃပွႆႇၶိၼ်းမိဝ်ႈဝၼ်း ထိ 07/07/2016 ဝၢႆးၵၼ်းဝၢၼ်ႈႄလႈၽွငး် တႅၼး် / တႅၼး် ၽွငး်
ပႃႇတီႇ ႁ ဝ်သဝ်
ိ သီႇေပႃႉဢွၼၵ
် ၼ်တၢင်ႇယိၼ်ႈလိင်ႈ။

ၵၼ်းဝၢၼ်ႈၸၢဝ်းၼႃးၺႃးေပႃႉထပ်ႉလိဝ်ႁႅငး် ႁဵတး် ႁ်ႈတမ်
ႂ
ႉတိဝ်ႉသၢႆတႃၶၢဝ်းယၢဝ်း
မိဝ်ႈဝၼ်းထိ 18/05/2016 ၼၼ်ႉ “ၸၢႆးေၵႃး“ ဢႃယ 30 ၵၼ်းဝၢၼ်ႈလင် ၺႃးသိၵ်းမၢၼ်ႈတိၺ ွပ်းဢဝ်တီႈသၼ်ႁႆႈမၼ်း။
မၼ်းၸၢႆး ၺႃးမတ်ႉဝႆႉ၊ ဢဝ်ၵႃႂ ႇၸွမ်းသိၵ်းမၢၼ်ႈၶဝ်ေသ လႆႈၼွၼး် ၼႂး် ထိၼ်ႇၸွမ်းသိၵ်းမၢၼ်ႈၶိၼ်းၼိင်ႈ။ မၼ်းၸၢႆး ဢမ်ႇလႆႈ
ၵိၼၶ
် ဝ်ႈၵိၼၼ
် မ်ႉသင်။ ထိင်ထင
ႅ ႈ် ဝၼ်းၼိင်ႈမႃးၶၢဝ်းယၢမ်းဝႆၢးဝၼ်းသိၵ်းမၢၼ်ႈၶဝ်ၸင်ႇပွႆႇမၼ်းေသ မၼ်းေၵႃႈ လႆႈမႃးၼွၼး်
ၼႂး် ထဵငမ
် ၼ်း၊ ဝႆၢးၼၼ်ႉၶိၼ်းႁႃတၢင်းပွၵ်ႈႁိ ၼ်း။ ၵၺ်းၵႃႈ မၼ်းလႆႈထပ်းၺႃးသိၵ်းမၢၼ်ႈထႅငႈ် ၸမ်းၼိင်ႈႁိမ်းဝၢၼ်ႈ ပဵငး်
သၢႆး။ သိၵ်းမၢၼ်ႈမွၵႈ် 4-5 ေၵႃႉတဵၵ်းၸႂ်ႉမၼ်းၶပ်ႉၼွၼး် လင်း တႂႈ် လိၼေ
် သဢဝ်ၶွၼႉ် ႁ ဝ်ႉေပႃႉမၼ်း။ ၶဝ်ေပႃႉထပ်ႉ မၼ်း
တင်ႈႄတႇၶႃထိင်ႁ ဝ် ႁ ဝ်ထင်
ိ ၶႃ ႁဵတး် ႁ်ႈႂလိတ်ႈတၵ်း ယၢင်ဢၵ
ွ ႇ် မႃးၸွမ်းႁ ႄလႈတႃၾၢႆႇၶႂႃမၼ်း ယႇယဝ်ႉ။ သိၵ်း မၢၼ်ႈ
ထၢမ်မၼ်းဝႃႈလၵ်ႉတီႈလႂမ
် ႃးၼႆၸဝ်
ိ းၼႆႉေသ ၽိဝ်ႇမၼ်းလၢတ်ႈဝႃႈပဵၼၵ
် ၼ်းဝၢၼ်ႈလင်ၼ ႆ ၼၼ်ႉသိၵ်းမၢၼ်ႈၸင်ႇပွႆႇမၼ်း၊
သိၵ်းမၢၼ်ႈၶိၼ်းလၢတ်ႈဝႃႈႁဝ်းေပႃႉၵၼ်းၽိတ်းယဝ်ႉၼႆ။ ၵမ်းၼၼ်ႉသိၵ်းမၢၼ်ႈၶဝ်ၶိၼ်းဢဝ်မၼ်း ပွႆႇမႃးၸွမ်းၵႃး ဢၼ်
ၽၢတ်ႈသဵၼႈ် တၢင်းေသ ၸဝ်ႈၵႃး ၼၼ်ႉၶိၼ်းဢဝ်မၼ်းမိဝ်းသင်ႇထိင်ႁိ ၼ်း။ မၼ်းလႆႈယတ်းယႃတဝ် ႄလႈႁႆးၸဵပ်းေသ
သၢႆတႃမၼ်းႄတႉဢမ်ႇၶိၼ်းလီမိၼ်ၵဝ်ႇယဝ်ႉ။

သိၵ်းမၢၼ်ႈတိၺ ွပ်း မတ်ႉဝႆႉၵၼ်းဝၢၼ်ႈသွငေ
် ၵႃႉၶၢဝ်းတၢင်းႁႃႈဝၼ်း
ဝၼ်းထိ 19/05/2016 “ၸၢႆးပၼ်း“ ဢႃယ 42 ၵၼ်းဝၢၼ်ႈၼႃးၼၼ်း ၵႂႃႇတၵ်းလိၵ်ႈၽိတ်ႈမွၵႇ် တၢမ်ႁိတ်ႈႁႆး ၾိငႈ် ထင်းတီႈ
ဝၢၼ်ႈပၢင်ငႃး။ မၼ်းၸၢႆးၼွၼး် တီႈႁိ ၼ်းပႇႄၵႇဝၢၼ်ႈၼၼ်ႉေသ ထိင်ၵၢင်ၼ ်ႂ ၽွငး် 6:00 မႃးမၼ်းၸၢႆးပႆလဵၼႈ် ၼႂး် ဝၢၼ်ႈ၊
သိၵ်းမၢၼ်ႈၸမ်းၼိင်ႈဢဵၼႁ
် ႅငး် မွၵႈ် ပၢၵ်ႇပၢႆသမ်ႉၵိင်ႉၵၢင်ႉၶဝ်ႈမိဝ်းၼႂး် ဝၢၼ်ႈႄလႈထပ်းႁၼ်မၼ်း။ သိၵ်းမၢၼ်ႈ ၼၼ်ႉထၢမ်
မၼ်းဝႃႈ ၵၼ်းဝၢၼ်ႈၶဝ်ၵႃႂ ႇလႂမ
် တ်း။ မၼ်းၸၢႆးၶိၼ်း တွပ်ႇဝႃႈၵၼ်းဝၢၼ်ႈၶဝ်ဢၼ
ွ ၵ
် ၼ်ပၢႆႈ မတ်းယဝ်ႉ၊ သိၵ်းမၢၼ်ႈၶဝ်ၶိၼ်း
ထၢမ်မၼ်းထႅငႈ် ဝႃႈ ၵွပ်ႈသင်မ်းႂ ဢမ်ႇပၢႆႈ။ မၼ်းေၵႃႈၶိၼ်းတွပ်ႇဝႃႈ ၶႃႈပဵၼ ် ၵၼ်းဝၢၼ်ႈထမ်းမတႃး(ယဝ်းယဝ်း)ၵၺ်းၼႆ၊
ဝႆၢးၼၼ်ႉသိၵ်းမၢၼ်ႈ ၸႂ်ႉမၼ်းၼွၼး် ၼိဝ်လိၼေ
် သ မတ်ႉမိဝ်းမၼ်းေပလင်။ သိၵ်းမၢၼ်ႈဢဝ်မၼ်းၵႂႃႇၼႂး် ပၢင်တိၵ်းၸွမ်းၶဝ်
ေသ လႆႈၼွၼး် ယႇၸွမ်းသိၵ်းမၢၼ်ႈ 4 ၶိၼ်း 5 ဝၼ်း၊ လႆႈၵႂႃႇၸွမ်း သၢႆးၶၢဝ်၊ ပၢင်ငႃး၊ ၵွငး် မၢၵ်ႇမင်ႈႄလႈၼႃးၼိဝ်ႉလၵ်းတႅငႇ်
ၸိဝ်းၼႆႉ။ ၽွငး် သိၵ်းမၢၼ်ႈတိၵ်ႉၵိတ်းၶၢင်ႉ ၶမ်ယႇ ၸွမ်းၼႂး် ထိၼ်ႇၸိဝ်းၼႆႉၼၼ်ႉ ၶဝ်မတ်ႉမၼ်းၸၢႆးဝႆႉတႂႈ် တၼ်ႈမႆႉ။ ၽွငး်
သိၵ်းမၢၼ်ႈမီးယႇၼႂး် ဝၢၼ်ႈသမ်ႉၶဝ်မတ်ႉမၼ်းဝႆႉတႂႈ် လၢင်ႈႁိ ၼ်းပိၼ်ႈ။ ဝၼ်းထိ 25/05/2016 ၽွငး် ၶဝ်ၽဝ
ႅ ်ႁတ်ႈၵႂႃႇတီႈ
ဝတ်ႉ/ၵ င်းမၢၵ်ႇေၶႃၵ င်းၶမ်းၼၼ်ႉ သမ်ႉမႅၼႈ် မိဝ်ႈၸဝ်ႈ သႃႇဝတ်ႉ/ၵ င်းၼွငင
် ၼ်
ိ းမႃးတီႈဝတ်ႉဝၼ်း ၼၼ်ႉေသမၼ်းၸဝ်ႈ
တၵ်းယွၼး် ႁ်ႈႂသိၵ်းမၢၼ်ႈပွႆႇပၼ်ၵၼ်းဝၢၼ်ႈဢၼ်ၶဝ်တိၺ ွပ်းဝႆႉ၊ ၵၺ်းၵႃႈသိၵ်းမၢၼ်ႈပွႆႇပၼ် ၸၢႆးပၼ်းေၵႃႉလဵဝ်ၵၺ်း။
မိဝ်ႈဝၼ်းထိ 19/05/2016 ၼၼ်ႉ “ၸၢႆးလၢဝ်“ ဢႃယ 40 ၵၼ်းဝၢၼ်ႈလွႆငၼ်
ိ း (မိင်းယႆ) မီးယႇဝႆႉတီႈသၼ် ႁႆႈ ႄမႈမၼ်း တီႈ
ဝၢၼ်ႈတိင်းႁႆး ၽွငး် သိၵ်းမၢၼ်ႈၸမ်းၼိင်ႈၶဝ်ႈမႃးတိၺ ွပ်းမၼ်း။ သိၵ်းမၢၼ်ႈၶဝ်ဢဝ်မၼ်းၸၢႆးၵႂႃႇတၢင်း ဝၢၼ်ႈပၢင်ငႃး၊ မတ်ႉ
မိဝ်းမၼ်းေသဢဝ်မၼ်းၸၢႆးၵႂႃႇၸွမ်းၶဝ်ၼး်ႂ ပၢင်တၵ်
ိ းႁိမ်းႁမ်းၼၼ်ႉေတႃႇထိင်ဝၼ်းထိ 25/05/2016 ၸွမ်း “ၸႆၢးပၼ်း”
(ဢၼ်လၢတ်ႈႄၼပႃႈၼိဝ်)။ “ၸၢႆးလၢဝ်“ ၼႆႉသိၵ်းမၢၼ်ႈဢမ်ႇပွႆႇၸွမ်း “ၸႆၢးပၼ်း”တီႈမၢၵ်ႇေၶႃၵ င်းၶမ်း၊ ၵၺ်းၵႃႈဝႆၢးၼၼ်ႉ
ၶဝ်ဢဝ်မၼ်းၸၢႆးၵႂႃႇၼႃးေတႃေသ မၼ်းၸၢႆးလၵ်ႉပၢႆႈသိၵ်းမၢၼ်ႈလႆႈတီႈၼၼ်ႈ။

သိၵ်းမၢၼ်ႈတိမတ်ႉၵၼ်းဝၢၼ်ႈသီႇေၵႃႉယဝ်ႉတဵၵ်းၸႂႉ် ႁၢပ်ႇေၶျႃး
ၵၼ်းဝၢၼ်ႈၸၢဝ်းၼႃးသီႇေၵႃႉ သၢမ်ဝၢၼ်ႈ ၼႂး် ဢိင်ႇၼမ်ႉမ ၺႃးသိၵ်းမၢၼ်ႈတဵၵး် ၸႂႉ် ေတႃႉၶဝ်ႈပၼ်ၶဝ်ၽင
ွ း် ပဵၼ ် ပၢင်တိၵ်း
ၸွမ်းသိၵ်းတႆး။ ၸိဝ်းၶဝ်ၺႃးသိၵ်းမၢၼ်ႈၵမ်းၶင်ဝႆႉၶၢဝ်းတၢင်းသွငဝ
် င်ႈ/ပၢတ်ႈ။ ႁ ဝ်ယွႆႈမၼ်းတၢမ်ၼင်ႇပႃႈတႂႈ် ၼႆႉ1.

ဝၼ်းထိ 18/05/2016 “ၸၢႆးၸၢႆး“ ဢႃယ 21 ၵၼ်းဝၢၼ်ႈလင် ၶီႇ တ်ႊၶိင်ႈေသၵႂႃႇသင်ႇလၵ်ႈလဵငႉ် / ၵၼ်းႁဵတ်း
ၵၢၼ်မၼ်းတီႈသၼ် ႁႆႈမၼ်းေသ ၽွငး် ၶၢဝ်းယၢမ်း 7:00 ၵၢင်ၼၼ
်ႂ ၼ်ႉ သိၵ်းမၢၼ်ႈၸမ်းၼိင်ႈမွၵႈ် 70 ဢၼ်ယႇၸမ်
ဝၢၼ်ႈပဵငး် သၢႆးၸႂ်ႉမၼ်းၵိတ်း။ သိၵ်းမၢၼ်ႈၶဝ်ၸႅတႈ် ထၢမ်မၼ်းလွငႈ် တပ်ႉသိၵ်းတႆး ၼႂး် ပိၼ်ႉတီႈၼၼ်ႉယႇတီႈလႂ်
မီးတီႈလႂ်ႄလႈၸွငႇ် သိၵ်းတႆးႁ မ်ႈတင်ႉၼိင်ၸွမ်းသိၵ်းလွ/ႆ တဢၢင်း ၸိဝ်းၼႆႉ။ ၽွငး် ၶဝ်တၵ်
ိ ႉၸႅတႈ် ထၢမ်မၼ်း ယႇ
ၼၼ်ႉ မီး တ်ႊၵႃးေတႃႉတၢင်ႇသွငလ
် မ်းေႁႃႈယႇၼိဝ်သၼ
ဵ ႈ် တၢင်းဢၼ်ႁၢင်ႇၵႆၶဝ်မွၵႈ် ၼိင်ႈလၵ်း။ သိၵ်းမၢၼ်ႈၶဝ်
ႄတႇဢဝ် ၵွငႈ် ယိဝ်းႄလႈဢဝ်မၢၵ်ႇဝိတ်ႉသႂႇ် တ်ႊၵႃးၼၼ်ႉယႇ။ တ်ႊၵႃးၼၼ်ႉလမ်းၼိင်ႈတိဝ်ႉၺႃးမၢၵ်ႇၼႃႈ ႄလႈ
ၽၵ်းတတၢင်းၼႃႈမၼ်း။ ၽွငး် ၼၼ်ႉမီးၵၼ်းသွငေ
် ၵႃႉၶီႇ တ်ႊၶိင်ႈၸွမ်းတၢင်းထႅငႈ် ။ သိၵ်းမၢၼ်ႈ ေၵႃႈယိဝ်းသႂႇ် ၶဝ်
ထႅငႈ် ၵၺ်းၵႃႈၵၢမ်ႇလီႄလႈဢမ်ႇတိဝ်ႉၺႃးၶဝ်။

ဝႆၢးၶဝ်ၸတ
ႅ ်ႈထၢမ် ၸၢႆးၸၢႆးယဝ်ႉ သိၵ်းမၢၼ်ႈမတ်ႉမိဝ်းမၼ်းၸၢႆးေသတဵၵ်းၸႂ်ႉမၼ်းၸၢႆး ေတႃႉထင်ၶဝ်ႈၵႂႃႇ ၸွမ်း
ၶဝ် ၼႂး် ထိၼ်ႇေတႃႇထိင်ၼႃးေတႃ။ သိၵ်းမၢၼ်ႈၶိၼ်းပွႆႇမၼ်းၼႂး် ဝၼ်းၼၼ်ႉဝၢႆးဝၼ်း။ ၽွငး် ၼၼ်ႉ သိၵ်းမၢၼ်ႈဢဝ်
တၢင်းၶိင်ႈမိၼတ
် ိၵ်းမႅငး် မီႈၶဝ်ေသပွႆႇမၢၵ်ႇၸွမ်းပိၼ်ႉတီႈၼၼ်ႉယႇ။

2.

ၽွငး် ၵၢင်ၼ ်ႂ ဝၼ်းထိ 18/05/2016 ၼၼ်ႉ “ၸၢႆးလႃႉ” ဢႃယ 30 ၵၼ်းဝၢၼ်ႈလင် ၶီႇ တ်ႊၶိင်ႈေသဢၢင်ႈ ၵႂႃႇထပ်း
ေမးၼၢင်းမၼ်းေၵႃႉဢၼ်တိၵ်ႉၼၢဝ်ဝႆႉေသလႆႈႁ ပ်ႉၺႃးသိၵ်းမၢၼ်ႈၸမ်းၼိင်ႈၸႂႉ် မၼ်းၵိတ်း။ သိၵ်းမၢၼ်ႈ မတ်ႉ
မိဝ်းမၼ်း၊ တဵၵး် ၸႂႉ် ေတႃႉတဵငႇ် ပၼ်ထင်ၶဝ်ႈၶဝ်ၵႃႂ ႇၸွမ်း ၸၢႆးၸၢႆး (တၢင်းၼိဝ်)။ ဝႆၢးၼၼ်ႉၶဝ်ၶိၼ်းပွႆႇမၼ်းၸၢႆး။

3.

ဝၼ်းထိ 19/05/2016 “ၸၢႆးမးလိငႇ် “ ဢႃယ 20 လၵ်ႉတီႈသၼ် ႁႆႈ မၼ်းေသ ပွၵ်ႈႁိ ၼ်းတီႈ ဝၢၼ်ႈၼႃးၵၼ် ၶၢဝ်း
ယၢမ်း 4:00 မင်းဝႆၢးဝၼ်း မၼ်းၸၢႆးလႆႈႁ ပ်ႉၺႃးသိၵ်းမၢၼ်ႈၸမ်းၼိင်ႈမွၵ်ႈ 50။ သိၵ်းမၢၼ်ႈၶဝ်ႄၼး မၼ်းၸၢႆးဝႃႈ
ပဵၼသ
် ၵ်
ိ းတႆးၼႆေသၸႅတ်ႈထၢမ်လွငႈ် သိၵ်းတႆး။ သိၵ်းမၢၼ်ႈမတ်ႉမၼ်းေသဢဝ်ၵႃႂ ႇၸွမ်းၶဝ် တီႈၼႃးေတႃတႃႇ ၶၢဝ်း
တၢင်း 7 ဝၼ်း 7 ၶိၼ်း။ ဝႆၢးၼၼ်ႉၶဝ်ၶိၼ်းဢဝ်မၼ်းၸၢႆး ၵႂႃႇၼႂး် ထိၼ်ႇႁိမ်းႁမ်းပၢင်ငႃး တီႈဢၼ်မၼ်းလႆႈၺႃး မတ်ႉ
ဝႆႉ တႂ်ႈတၼ်ႈမႆႉၶိၼ်းၼိင်ႈ။ ဝႆၢးၼၼ်ႉသိၵ်း မၢၼ်ႈၶဝ်တဵၵး် ၸႂႉ် မၼ်းေတႃႉတဵငႇ် ၶဝ်ႈ ၶဝ်ၵႃႂ ႇတီႈမၢၵ်ႇေၶႃၵ င်းၶမ်း
ေသၺႃးမတ်ႉဝႆႉ တႂ်ႈလၢင်ႈႁိ ၼ်းပိၼ်ႈ 6 ၶိၼ်း 6 ဝၼ်း။ သိၵ်းမၢၼ်ႈၶိၼ်းပွႆႇမၼ်းၸၢႆးဝၼ်းထိ 02/06/2016။

4.

ဝၼ်းထိ 19/05/2016 “ၸၢႆးတိ“ ဢႃယ 40 ၵၼ်းဝၢၼ်ႈၼွငၼ
် ၺ်း ၺႃးသိၵ်းမၢၼ်ႈၸမ်းၼိင်ႈ တီႈၼႃးၵၼ်တိၺ ွပ်း၊
ပၢပ်းၵႅမ်ႈ၊ မတ်ႉဝႆႉေသဢဝ်မၼ်းၸၢႆးၵႂႃႇတီႈပၢင်ငႃး။ သိၵ်းမၢၼ်ႈတဵၵ်းၸႂ်ႉမၼ်းေတႃႉတဵငႇ် ထင်ၶဝ်ႈၶဝ်ၵႃႂ ႇၸွမ်း ႁိမ်း
ႁမ်းဝၢၼ်ႈၼႃးေတႃ။ သိၵ်းမၢၼ်ႈပွႆႇမၼ်းၸၢႆးၶိၼ်းဝၼ်းထိ 02/06/2016။

ၵၼ်းဝၢၼ်ႈၸၢဝ်းၼႃး ၺႃးသိၵ်းမၢၼ်ႈတိၺ ွပ်းၵမ်းၶင်ယၼ
ွ ႉ် ႁႆးဢၢတ်းမိဝ်ႈလဵၵ်ႉ၊ ၺႃးပိတႉ် ႄလႈတဵၵ်းၸႂႉ် ႁၢပ်ႇေၶျႃး
”ၸၢႆးသ” ဢႃယ 40 ၵၼ်းဝၢၼ်ႈၼႃးေတႃၸၢဝ်းၼႃးေၵႃႉၼိင်ႈ မီးႁႆးဢၢတ်းတီႈၶႅၼမ
် ၼ်း ယွၼႉ် ဝႃႈမိဝ်ႈလဵၵ်ႉၽွငး် ဢႃယ
လႆႈၸဵတး် ပီၼၼ်ႉၶႅၼမ
် ၼ်းၸၢႆးၺႃးၶိင်ႈဢိတႇ် ဢွႈႆ ၶိတ်ႈသႂႇ် ။ မၼ်းၸၢႆးပၢႆႈေၽးသိၵ်းၵႂႃႇေသႃႉႁ မ်ႈပိင်ႈၽၺ်းၸွမ်း ၵၼ်း
ဝၢၼ်ႈ တီႈဝတ်ႉ/ၵ င်းပဝ်းေတႃႇမိဝ်ႈဝၼ်းထိ 18/05/2016 ၼၼ်ႉၼင်ႇၵဝ်ႇ။ မိဝ်ႈဝၼ်းထိ 22/05/2016 ၵၢင်ၼၼ
်ႂ ၼ်ႉ မၼ်း
ၸၢႆးၶိၼ်းၸွမ်းၵၼ်းဝၢၼ်ႈတၢင်ႇေၵႃႉပွၵ်ႈမိဝ်းၸႂ်းႁိ ၼ်းေသထပ်းၺႃးသိၵ်းမၢၼ်ႈၸမ်းၼိင်ႈတီႈပၢင်ငႃး။ သိၵ်းမၢၼ်ႈေၵႃႈ
ၸႅတႈ် ထၢမ်ၵၼ်းဝၢၼ်ႈသွငေ
် ၵႃႉၼႆႉေသ ၵမ်းၶင်ၶဝ်ဝႆႉတီႈပၢင်ငႃးၶိၼ်းၼိင်ႈၸွမ်း ၵၼ်းဝၢၼ်ႈပႅတႇ် ေၵႃႉၸိဝ်းၺႃးၺ ွပ်းၵမ်းၶင်
ဝႆႉၼၼ်ႉ။ ဝႆၢးၼၼ်ႉဝၼ်းၼိင်ႈသိၵ်းမၢၼ်ႈပွႆႇပၼ်ၵၼ်းဝၢၼ်ႈတင်းမတ်းလိဝ်ေသၸၢႆးသ ၵွပ်ႈဝႃႈၶဝ်ႁၼ်မႅၼႈ် ႁႆးဢၢတ်းမၼ်း
တီႈၶႅၼမ
် ၼ်းေသတဵၵး် ႄၼးမၼ်းဝႃႈ မၼ်းပဵၼသ
် ၵ်
ိ းတႆးယွၼႉ် မီးႁႆးဢၢတ်းၼႆယဝ်ႉ။ သိၵ်းမၢၼ်ႈထၢမ်မၼ်းလၢႆလၢႆၵမ်းတင်း
ၵႂၢမ်းမၢၼ်ႈေသ ထၢမ်ထင်
ိ ဝႃႈ သဢဝ်ၵွငႈ် သသိမ်းဝႆႉတီႈလႂၸ
် ိဝ်းၼႆႉေသလွၵႇ် ငိတ်ႈဝႃႈေတဢဝ်မိတႈ် ၶႃႈႁႅမ်တၢႆၼၢႆ ယဝ်ႉ။
ၵၺ်းၵႃႈမၼ်းၸၢႆးသမ်ႉဢမ်ႇၶဝ်ႈၸႂ/် ဢမ်ႇပွငႇ် ၵႂၢမ်းမၢၼ်ႈလီလီ။ သိၵ်းမၢၼ်ႈေၵႃႈတဵၵ်းၸႂ်ႉမၼ်းၶပ်ႉၶဝ်ႇလင်းၼိဝ်လိၼ၊်
မတ်းမိဝ်းမၼ်းေပလင်ေသပိတ်ႉပၼ်ႁ ဝ်မၼ်းၸၢႆးေတႃႇမၼ်းၸၢႆးေပႃႉလမ်ႉထလိၼလ
် င်ၵႃႂ ႇၸိဝ်းၼႆႉ။ သိၵ်းမၢၼ်ႈၵမ်းၶင်
မၼ်းၸၢႆးဝႆႉၶိၼ်းၼိင်ႈေသ ၶိၼ်းတဵၵး် ၸႂ်ႉမၼ်းၸၢႆးေတႃႉ တဵငႇ် ပၼ်ၶဝ်းၶွငၶ
် ဝ်ၵႃႂ ႇေတႃႇထိင်ဝၢၼ်ႈမၢၵ်ႇေၶႃ။ ၽွငး် သိၵ်း
မၢၼ်ႈၶဝ်ၽဝ
ႅ ်ၵႃႂ ႇတီႈဝၢၼ်ႈမၢၵ်ႇေၶႃယဝ်ႉၼၼ်ႉ သိၵ်းမၢၼ်ႈၶဝ်ၶၼ်
ိ းဢဝ်မၼ်းၸၢႆးမတ်ႉဝႆႉတႂ်ႈလၢင်ႈႁိ ၼ်းပိၼ်ႈ ေတႃႇ
ထိင်ဝၼ်းထိ 02/06/2016 ေသၸင်ႇၶိၼ်းပွႆႇမၼ်းၸၢႆးဝၼ်းၼၼ်ႉယဝ်ႉ။

ဢွၼႇ် ၸၢႆးဢႃယ 16 ႄလႈၵၼ်းထဝ်ႈဢႃယ 55 ၽႈယႂႇ် ဝၢၼ်ႈ ၺႃးသိၵ်းမၢၼ်ႈေပႃႉထပ်ႉ တိၺ ွပ်း ဝႆၢးႁၼ်မႅၼႈ် ၽိၼ်
မႅၵ်ႊၵၸိၼႊ် SSPP
ဝၼ်းထိ 27/05/2016 သိၵ်းမၢၼ်ႈႄလႈၸမ်းပျီႇတၸိတႉ် ဢွၵ်ႇၵတ်ႇထတ်းပိၼ်ႉတီႈႁိမ်းႁမ်းဝၢၼ်ႈပဵငး် သၢႆးေသ ၶဝ်ႈမိဝ်း ၼႂး်
ႁိ ၼ်းၼၢႆးဢိငႇ် ဢွၼႇ် ယဝ်ႉ ႁၼ်မႅၼႈ် လၢၼ်ၸၢႆးမၼ်းဢႃယ 16 ၸၢႆးပႃႉတီႈၼၼ်ႈ။ ၽွငး် သိၵ်းမၢၼ်ႈႁၼ်မႅၼႈ် ပပ်ႉမႅၵ်ႊၵ
ၸိၼႊ် ဢၼ် SSPP/SSA ၶဝ်ပိၼ်ဢၵ
ွ ်ႇမီးယႇဝႆႉၸွမ်းမၼ်းၼႂး် ႁိ ၼ်းၼၼ်ႉ ၶဝ်ၸႅတႈ် ထၢမ်ၸၢႆးပႃႉ ၵဵဝ်ႇၵပ်း လွငႈ် မၼ်းဢဝ်
ပပ်ႉၼၼ်ႉတီႈလႂမ
် ႃးေသ ေပႃႉႁႅမ်၊ မတ်ႉမၼ်းယဝ်ႉဢဝ်ၵႃႂ ႇၸးတၢင်ႇႁိ ၼ်း၊ ႁင်ႉဢဝ်ႁ ဝ်ၼႃႈဝၢၼ်ႈေၵႃႉၼိင်ႈ ပႇမိင်းႁ်ႈႂ ထၢမ်
မၼ်းၸၢႆး ၵဵဝ်ႇၵပ်းပပ်ႉမႅၵ်ႊၵၸိၼႊ် ။ သိၵ်းၶဝ်ပၢပ်းၵႅမ်ႈပႇမိင်း ႄလႈဢဝ်တိၼထ
် ပ်
ိ ႈဢၵ်းမၼ်း။ မၼ်းႄလႈၸၢႆးပႃႉ ၺႃးမတ်ႉ
ဝႆႉ တႂ်ႈလၢင်ႈႁိ ၼ်း ၶိၼ်းၼိင်ႈ။ ထိင်ၵၢင်ၼမ
်ႂ ိင်းလႅငး် မႃး ၵၼ်းဝၢၼ်ႈၵမ်ႈၽွငႈ် ႄလႈသင်ၶၸဝ်ႈတၼ်ၼင်
ိ ႈမႃးတၵ်း ယွၼး် ႁ်ႈႂပွႆႇ
ပၼ်ၵၼ်းဝၢၼ်ႈ။ ၵၼ်းဝၢၼ်ႈသပ်းၸႅငႈ် ႄၼဝႃႈ ပပ်ႉမႅၵ်ႊၵၸိၼႊ် ၼၼ်ႉပဵၼပ
် ႃႇတီႇမႂ်ႇသင်ၸိင်ႈတႆး/တပ်ႉ သိၵ်းၸိင်ႈတႆးၶဝ်
ပိၼ်ဢၵ
ွ ႇ် ၸႅၵ်ႇပၼ်ၽင
ွ း် ၶဝ်ၵႃႂ ႇၶဝ်ႈႁ မ်ႈပၢင်ပွႆး မိဝ်ႈပၼ်ႉမႃးလၢႆလၢႆပီၼၼ်ႉၼႆယဝ်ႉ။ ဝႆၢးၼၼ်ႉ သိၵ်းမၢၼ်ႈ ၶိၼ်းပွႆႇပၼ်
ၵၼ်းဝၢၼ်ႈသွင် ေၵႃႉၼၼ်ႉေသ လၢတ်ႈဝႃႈ ၵၼ်းဝၢၼ်ႈဢမ်ႇထၵ်ႇလီလဢၢၼ်ႇပပ်ႉ မႅၵ်ႊၵၸိၼႊ် ၸိင်ႉၼၼ် ၼႆယဝ်ႉ။

သိၵ်းမၢၼ်ႈဢဝ်မၢၵ်ႇလင်ယဝ်
ိ းၸွမ်းႁိမ်းႁမ်းၵၼ်းမိင်းယႇသဝ်း
ဝၼ်းထိ 20/05/2016 ၽွငး် ၶၢဝ်းယၢမ်း 11 ပွတး် ၼႂ် သိၵ်းမၢၼ်ႈဢဝ်မၢၵ်ႇ 60 mm ယိဝ်းၵႂႃႇတၢင်းႁင်ႇဝၢၼ်ႈ ပဵငး် သၢႆးသွင်
တၢင်း။ ၶဝ်ယဝ်
ိ းမၢၵ်ႇလင်သၢမ်လၵ်ႈၵႂႃႇၸွမ်းႁႆႈ သၼ် ၼႃး တီႈဢၼ်ၵၼ်းဝၢၼ်ႈၶဝ်တိၵ်ႉမီး ၵၺ်းၵႃႈ ၵၢမ်ႇလီ ႄလႈဢမ်ႇမီး
ၽႂလ
် ်မ
ႂ ၢတ်ႇၸဵပ်းသင်။ လိဝ်ၼၼ်ႉသိၵ်းမၢၼ်ႈယင်းဢဝ်မၢၵ်ႇလင်ယိဝ်းၵႂႃႇတၢင်းဝတ်ႉ/ၵ င်းၼမ်ႉမ ထႅငႈ် လၵ်ႈၼိင်ႈေသမၢၵ်ႇ
လင်တၵ်းယၢၼ်ဝတ်ႉမွၵ်ႈ 300 ထတ်းၵၺ်း၊ တီႈဝတ်ႉၼမ်ႉမၼႆႉ မီးၸဝ်ႈသၢင်ႇႄလႈၸဝ်ႈၸၢင်းၶဝ် 140 တၼ်ပႆၢယႇသဝ်း။
သႃႇၸဝ်ႈ ၼင်ႈဝတ်ႉ/ၵ င်းႄလႈၸဝ်ႈသၢင်ႇ ၸဝ်ႈၸၢင်းၶဝ်ေၵႃႈဢွၼၵ
် ၼ်ပၢႆႈေၽးၵႂႃႇေသႃႉႁ မ်ႈၼႂး် သီႇေပႃႉမိၼ်ၵၼ်ယဝ်ႉ။

သိၵ်းမၢၼ်ႈယႃႉၵွႆၶဝ်းၶွငၵ
် ၼ်းဝၢၼ်ႈႄလႈသွၵ်ႈတဝ်ဢဝ်လၢႆ-ၶွမ်ႊပၼီႊၶတ်းထၢၼ်ႇၶဝ်သမ်ႉၸွႈႆ
ဝႆၢးၵၼ်းဝၢၼ်ႈၼႃးေတႃ၊ တိင်းႁႆးႄလႈၶဝ်ၼၢင်းၾႃႉ ဢွၼၵ
် ၼ်ပၢႆႈယဝ်ႉ သိၵ်းမၢၼ်ႈသွၵႈ် တဝ်ယႃႉလႅဝ်ၶဝ်းၶွင် ၵၼ်းဝၢၼ်ႈ
ၶႂ်ႈၵႈႁိ ၼ်း ၼႂး် ဝၢၼ်ႈၸိဝ်းၼႆႉ။ ၶဝ်းၶွငၸ
် ဝ်
ိ းၵိၼလ
် ႈႆ ႄလႈမီးၵႃႈၶၼ်ၸိဝ်းၼၼ်ႉေၵႃႈၵမ်ႈၼမ်ၶဝ်ဢဝ်ေသထင်ၶဝ်ႈႄလႈထင်
တၢင်ႇၸိဝ်ႉ တၢင်ႇပိင်ေၵႃႈယႃႉလႅဝ်ယဝ်ႉပွႆႇပႅတ်ႈဝႆႉမၢၵ်ႇမၢၵ်ႇမိဝ်မိဝ်။ တ်ႊၶိင်ႈေၵႃႈယႃႉလႅဝ်ဢမ်ႇၼၼ်ၽဝ်ပႅတႈ် ။
မိဝ်ႈဝၼ်းထိ 21/05/2016 ၼၼ်ႉၵၼ်းဝၢၼ်ႈႁၼ် တ်ႊေတႃႉသင်ႇၶွမ်ႊပၼီႊ ငၺ်ႇယီႇပႄလးၶဝ် ေတႃႉတၢင်ႇ ၶဝ်းၶွင် ဢၼ်
သွၵ်ႈတဝ်ဢဝ်ၼး်ႂ ဝၢၼ်ႈၼႃးေတႃ (ႁ မ်ႈပႃး ၶႅပ်းႁႅငး် ထၢတ်ႈသၢႆလႅတႇ် ) ၵႂႃႇတီႈဝၢၼ်ႈၼႃးၼၼ်း ဢိင်ႇၼမ်ႉမ။ ၶဝ်းၶွင် ၸိဝ်း
ၼၼ်ႉေတႃႉၵႂႃႇဝႆႉတီႈၼၼ်ႈေသ ဝႆၢးၼၼ်ႉ ၸမ်းပျီႇတၸိတႉ် မၢၼ်ႈပၢင်ႇၶဝ်သမ်ႉသိပ်ႇေတႃႉဢဝ်ၵႃႂ ႇထႅငႈ် ။

ၶဝ်းႁိ ၼ်းၽိၼ်ဝၢၼ်ႇၵၼ်းဝၢၼ်ႈဢၼ်ၺႃးေပႃႉထပ်ႉသွၵႈ် တဝ်ၵွႆ

ၽွငး် ပဵၼပ
် ၢင်တိၵ်းယႇၼၼ်ႉ သိၵ်းမၢၼ်ႈတင်ႈပၢင်သဝ်းၶဝ် ၼႂး် ႁိ ၼ်းၵၼ်းဝၢၼ်ႈဢိင်ႇၼမ်ႉမ။ ၶဝ်ၶ်ႈႂ ဢဝ်သင်ၵိၼေ
် ၵႃႈ ဢဝ်
ၼင်ႇၵၢင်ၸ်ၶ
ႂ ဝ်ယဝ်ႉ။ ၵၼ်းဝၢၼ်ႈပဵငး် သၢႆးေၵႃႉၼိင်ႈၶႆႈႄၼဝႃႈ “မီးသိၵ်းမၢၼ်ႈမွၵႈ် 100 ေၵႃႉယႇဝႆႉၼႂး် ဝၢၼ်ႈႁဝ်း။ သိၵ်း

မၢၼ်ႈၼွၼး် တီႈႁိ ၼ်းၶႃႈ 22 ေၵႃႉတႃႇသၢမ်ၶိၼ်း။ ၶဝ်ဢဝ်ၶဝ်ႈ၊ ၵိဝ်၊ ၼမ်ႉမၼ်းၵိၼ ် ၸိဝ်းၼႆႉတမ်ႈႁ င်တႃႇၶဝ်ၵိၼ။် ၵၢမ်ႇလီ
ႄလႈ ဢမ်ႇမီးလၵ်ႈဢွၼႇ် ယိငး် သၢဝ်ယႇၼႂး် ဝၢၼ်ႈ။ ၵွပ်ႈဝႃႈၶဝ်ဢၼ
ွ ၵ
် ၼ်ပၢႆႈၽွငး် သဵငၵ
် ွငႈ် ႄတႇတႅၵႇ် ယဝ်ႉ” ဝႃႈၼႆ။

ႁ ဝ်ယႈွႆ လွငႈ် သွၵ်ႈတဝ်ဢဝ်လၢႆၶဝ်းၶွငႄ
် လႈၸိဝ်းယႃႉလၵွႆၼး်ႂ ဝၢၼ်ႈၼႃးေတႃ
မၢႆၶပ်ႉ

ၸိဝ်ႈၸဝ်ႈၶွင်

ဝၢၼ်ႈ

ၶဝ်းၶွငလ
် သမ်း ဢမ်ႇၼၼ်ဢဝ်လၢႆ

ႁ မ်ႈၵႃႈၶၼ်
ငိၼ်းတင်းမတ်း

1.

ၸၢႆးႁၢၼ်ႇ+

ၼႃးေတႃ

ၼၢင်းႁၢၼ်ႇ

2.

ၸၢႆးသၢင်ႇၼမ်ႇ +

ၼႃးေတႃ

ၶဝ်ႈသၢၼ်(6)ထင်၊

တ်ႊၶိင်ႈ (1)လမ်း၊

ၸိဝ်ႉၶဝ်ႈၵၢပ်ႇ(7)ထင်၊ ေမႇတီးၸင်ႇ

သမ်းမီး

(4)ထင်၊ ၾႆးလႅတႇ် (2)၊ ပီႇထီႇ(1)

120,000,0 ၵျၢပ်ႈ

တ်ႊၶိင်ႈ (1)လမ်း၊ ၶဝ်ႈသၢၼ်(7)ထင်၊
ၶိင်ႈၾႆးလႅတ်ႇ၊ ပီႇထီႇ

ၼၢင်းေဢးၶိဝ်း

ၵႃႈၶၼ်ဢၼ်လႉ

လိဝ်ေသၼၼ်ႉ
လ သမ်းၼမ်
100,000,0 ၵျၢပ်ႈ

3.

ၸၢႆးပၼ်ႇတိ

ၼႃးေတႃ

ၶဝ်ႈသၢၼ်(2)ထင်၊ တိၵ်ႈၶဝ်း၊
ၶဝ်းၼိင်ႈၵႈၸိဝ်း၊

4.

ပႃႈၺ ဝ်ႇ

ၼႃးေတႃ

1,100,000 သႅၼ ်

တ်ႊၶိင်ႈ (1)လမ်း

ၽႃးၼိင်ႈသႇ၊ ၶဝ်ႈသၢၼ် (5)ထင်၊

350,000,0 သႅၼ ်

ၾႆးလႅတ်ႇ၊ ပီႇထီႇ၊ ၶဝ်းၼိင်ႈတၢင်းဝႆ

5.

လင်းထၼ်းဢွငႇ် +

ၼႃးေတႃ

လင်းပၼ်း +
ပႃႈလႃႉၶိၼႇ်

10 သႅၼပ
် ၢႆ

ၶဝ်ႈသၢၼ်(8)ထင်၊ ၾႆးလႅတႇ် 1၊ ပီႇထီႇ 2

ပႃႈၼၢင်းပဝ်း

6.

တ်ႊၶိင်ႈ 1 ၼိင်ႈလမ်း၊

ၼႃးေတႃ

တ်ႊၶိင်ႈ 1 လမ်း၊ ၶဝ်ႈသၢၼ်(6)ထင်၊
ပီႇထီႇ 2၊ ၶဝ်းၼင်ႈၶဝ်းႁိ ၼ်းၵွႆ မတ်း ယဝ်ႉ

10 သႅၼပ
် ၢႆ

7.

ၸၢႆးမွငႇ် ေဢး +

ၼႃးေတႃ

လင်းေၵႃႇၶမ်း +

ၼႃးေတႃ

ပႃႈငိၼ်းလႇ

9.

လင်းေသႃးသႃႇ +

တ်ႊၶိင်ႈ 1 လမ်း၊ ၶဝ်ႈသၢၼ် 7 ထင်၊

900,000 ပၢႆ

ၶဝ်းၶွငဢ
် ၼ်မီးၸိဝ်းၼၼ်ႉၵွႆမတ်းယဝ်ႉ

ၼႃးေတႃ

ၶဝ်ႈသၢၼ် 4 ထင်၊ ၵႆႇ၊

800,000

ၶဝ်းၶွငႁ
် ိ ၼ်းေယးတင်းမတ်း
ပႃႈဢႉ

10. ဢးၼ + ပႃႈပဝ်း

10 သႅၼပ
် ၢႆ

ၾႆးလႅတ်ႇ၊ ပီႇထီႇ၊ ၶဝ်းႁိ ၼ်းၵွမ
ႆ တ်း

ၼၢင်းေဢႃပိၼ ်

8.

တ်ႊၶိင်ႈ 1၊ ၶဝ်ႈသၢၼ် 6 ထင်၊

ၼႃးေတႃ

ပီႇႁ ၊ သၢႆေၶႃး၊ ၸိဝ်ႉၶဝ်ႈၵၢပ်ႇ 5 ထင်၊

12 သႅၼပ
် ၢႆ

ၽၼ်ႇ 3 ထင်၊ ၼမ်ႉမၼ်းၻီႊေၸႊ
ၼိင်ႈပင်း၊ ၼမ်ႉမၼ်း တ်ႊ ၼိင်ႈပင်း၊
ၶဝ်ႈသၢၼ် 5 ထင်၊ ၸၢၵ်ႈလိဝ်ႈမႆႉ၊
ၶဝ်းၶွငႁ
် ိ ၼ်းေယးတင်းမတ်း
11. ၸၢႆးသၢင်ႇလႅင် +

ၼႃးေတႃ

ၶဝ်ႈသၢၼ် 6 ထင်၊ ၶဝ်းႁိ ၼ်းတင်းမတ်း

8 သႅၼ ် ပၢႆ

ၼႃးေတႃ

ၽႃးၼိင်ႈသႇ၊ ၸၢၵ်ႈထႆၼႃး၊ ၻီႊေၸႊ 3

210,000,00

ၼၢင်းေဢးၸိငႇ်

12. လင်းေၵျႃႇဢွမ် +
ပႃႈၼၢင်းသၺ်ႇ

ပင်း၊ ၼမ်ႉမၼ်း၊ သၢႆေၶႃး၊ ၶဝ်းၶွငၼ
် း်ႂ ႁၢၼ်ႉ
ဢဝ်ၵိၼမ
် တ်း၊ သၢင်ႉငိၼ်း 100,000,0

13. လင်းၵႃႇလိငႇ်

ၼႃးေတႃ

ၸွမ်ႁိ ၼ်းပွငႇ် ပိဝ်၊ ၶဝ်ႈသၢၼ် 3 ထင်၊

ပႆႇႁ ႉ

ၶဝ်းၶွငႁ
် ိ ၼ်းေယးၵွႆမတ်း

14. ပႇဢွငႇ်

ၼႃးေတႃ

ၸိဝ်ႉၶဝ်ႈၵၢပ်ႇ 33 ထင်၊ ၸၢၵ်ႈ၊ ၶဝ်ႈသၢၼ်

105,000,0

11 ထင်၊ တ်ႊၶိင်ႈ 1 လမ်း၊
ၶဝ်းႁိ ၼ်းေယးၵွမ
ႆ တ်း

15. လင်းပၼ်းသႃႇ

ၼႃးေတႃ

ၶဝ်ႈသၢၼ် 8 ထင်၊ ပီႇႁ ၶၼ်ငၼ်
ိ း 650,000၊

166,100,0

တ်ႊၶိင်ႈ 1 လမ်း၊ ၸိဝ်ႉၶဝ်ႈၵၢပ်ႇ(6)ထင်၊
ငႃးၶၢဝ်(7) ထင်၊ ငႃးၵျႃႇပၢၼ်ႇ(1)

16. ပၵွမ်း

ၼႃးေတႃ

ၶဝ်ႈသၢၼ် 4 ထင်၊

460,000

ၶဝ်းၶွငႁ
် ိ ၼ်းေယးၵွႆမတ်း

17. ပေၵျႃႇ + ၼၢႆးၼမ်ႇ

ၼႃးေတႃ

ၶဝ်ႈသၢၼ် 11 ထင်၊ ၶဝ်ႈတၢင်းလၢႆတႃႇ

10 သႅၼပ
် ၢႆ

လႇတၢၼ်း (18) ထင်၊ ၶဝ်ႈပိၵ်ႇ (27)ထင်၊
ၶဝ်းႁိ ၼ်းၵွမ
ႆ တ်း

18. ၸၢႆးဢွငႇ် ပၢၼ်း +

ၼႃးေတႃ

ၼၢင်းထၺ်း

19. ၸၢႆးသၢင်ႇမွငႇ် +
ၼၢင်းၵဵင်

တ်ႊၶိင်ႈ 1 လမ်း၊ ၶဝ်ႈသၢၼ် 3 ထင်၊

700,000

ၶဝ်းၶွငႁ
် ိ ၼ်းေယး

ၼႃးေတႃ

ၸိဝ်ႉၶဝ်ႈၵၢပ်ႇ 21 ထင်၊ ၽၼ်ႇ 1 ထင်၊
ၶဝ်ႈသၢၼ် 5 ထင်၊ ဝဝ်းသွငတ
် ဝ်၊ ပီႇထီႇ
ႄလႈၾႆးလႅတႇ် ဢိၵ်ႇတင်းၶဝ်းႁိ ၼ်းၵႈ
လွငႈ် လွငႈ်

145,000,0

ၼႃးေတႃ

20. လင်းၸၢႆးမွငႇ် +
ပႃႈၼၢင်းၵွႆ

ၶဝ်ႈသၢၼ် 5 ထင်၊ ၾႆးလႅတ်ႈႄလႈ ပီႇထီႇ

300,000

ဢိၵ်ႇတင်း ၶဝ်းၶွငႁ
် ိ ၼ်းၵႈ လွငႈ် လွငႈ်

21. ၸၢႆးသၺ်ႇ+

ၼႃးေတႃ

ၶဝ်းၶွငႁ
် ိ ၼ်းေယးၵႈလွငႈ် လွငႈ်

375,000

ၼႃးေတႃ

ၶဝ်ႈသၢၼ် 5 ထင်၊ ၶဝ်းႁိ ၼ်းၵႈ လွငႈ် လွငႈ်

800,000

ၼႃးေတႃ

ၸၢၵ်ႈၼမ်ႉမႆႈ 1 လၵ်ႈ၊ တ်ႊၶိင်ႈ 2 လမ်း၊

30 သႅၼ ်

ၼၢင်းေဢးလႇ

ွ ်+
22. လင်းတိဢမ
ပႃႈၽိတ်ႈ
23. ၸၢႆးသၢင်ႇလႇ + ၼၢင်းရီႇ

ၶဝ်ႈသၢၼ် 3 ထင်၊ ၸွမ်ႁိ ၼ်း ပွငႇ် ပဵဝ်၊
ၶဝ်းႁိ ၼ်းၵႈလွငႈ် လွငႈ် ဢဝ်ပႃးငိၼ်းၵႂႃႇ
357,000
24. ၸၢႆးသၢင်ႇလႇ +

ၼႃးေတႃ

ၼၢင်းေဢးပဝ်း

ၶဝ်ႈသၢၼ် 10 ထင်၊ ၼမ်ႉမၼ်းၸႂႉ်

25 သႅၼ ်

(ထၢတ်ႈသီႇ) 1 ထၢင်လင်၊ ၻီႊေၸႊ 2 ပင်း၊
ၽၼ်ႇ 7 ထင်၊ ၸိဝ်ႉၶဝ်ႈၵၢပ်ႇ 2 ထင်၊ ၵိဝ် 1
ထင်လင်၊ ၸၢၵ်ႈႁ တ်းယႃ 1 လၵ်ႈ

ႁ ဝ်ယႈွႆ လွငႈ် သွၵ်ႈတဝ်ဢဝ်လၢႆၶဝ်းၶွငႄ
် လႈၸိဝ်းယႃႉလၵွႆၼး်ႂ ဝၢၼ်ႈတိင်းႁႆး
မၢႆၶပ်ႉ

ၸိဝ်ႈၸဝ်ႈၶွင်

ဝၢၼ်ႈ

ၶဝ်းၶွငလ
် သမ်း ဢမ်ႇၼၼ်ဢဝ်လၢႆ

1.

လင်းၽၺ်ႇ +

ဝၢၼ်ႈတိင်းႁႆး

လႆႈသမ်းၶဝ်ႈ 2 ပွတ်း 4 ေပႇ၊ ၵွငႈ် ယၢမ်း ၼိင်ႈလဝ်း

ဝၢၼ်ႈတိင်းႁႆး

လႆႈသမ်းၶဝ်ႈသၢၼ် 1 ပွတး် ၊

ဝၢၼ်ႈတိင်းႁႆး

လႆႈသမ်း မႅငး် ၵၺ်း၊ သၢႆေၶႃး ၵႃႈၶၼ်ငၼ်
ိ း 300,000

ပႃႈၵျႃႇၶမ်း
2.

လင်းထၺ်း +
ပႃႈထႅဝ်ႇ

3.

ပႃႈၵွႇႆ

4.

လင်းသၺ်ႇၶမ်း +

ဝၢၼ်ႈတိင်းႁႆး

လႆႈသမ်းၼမ်ႉမၼ်း 1 ပင်း၊ ၶဝ်ႈသၢၼ် 1 ပွတ်း

ဝၢၼ်ႈတိင်းႁႆး

လႆႈသမ်းၶဝ်ႈသၢၼ် ၶိင်ႈထင်ပၢႆ 2 ပွတး်

ဝၢၼ်ႈတိင်းႁႆး

ၽင်းၼိင်ႈလၵ်ႈ ၶႅပ်းထႅမ်ငၼ်
ိ း/ၵၢတ်ႉ- 47 ၶႅပ်း၊ ထီႇဝီႇ 1

ပႃႈၶဵမ်
5.

လင်းၸႃႇလိငႇ် +
ပႃႈၵျႃႇ

6.

လင်းဢွငႇ် ဢၵ်ႉၵထ
(ႁ ဝ်ပဝ်ႈဢိင်ႇ)

လၵ်ႈ
ဝၢၼ်ႈတိင်းႁႆး

ၼမ်ႉမၼ်း 5 ၸွႆႉ၊ ၵႆႇသွငတ
် ဝ်

ဝၢၼ်ႈတိင်းႁႆး

ၶဝ်ႈသၢၼ် 4 ပွတ်း

ဝၢၼ်ႈတိင်းႁႆး

ၶဝ်ႈသၢၼ် 1 ပွတ်း

ဝၢၼ်ႈတိင်းႁႆး

ၶဝ်ႈသၢၼ် 6 ေပႇ၊ ထီးဝီး 1 လၵ်ႈ

ဝၢၼ်ႈတိင်းႁႆး

ၼမ်ႉလႅတႇ် 1 ဢၼ်၊ ၾႃႉတင်းလင် 1 မၢၵ်ႈ

ဝၢၼ်ႈတိင်းႁႆး

ထီးဝီး 1 ဢၼ်

ဝၢၼ်ႈတိင်းႁႆး

ထီးဝီး 1 ဢၼ် ၼမ်ႉၾႆး 1 ပင်း

14. လင်းၸိၼ + ပႃႈၶွငႇ်

ဝၢၼ်ႈတိင်းႁႆး

ထီးဝီးႄလႈဢွၵ်ႉသႅတ်ႉ

15. လင်းေၼႇမိငႇ် +

ဝၢၼ်ႈတိင်းႁႆး

ၾႆးလႅတ်ႇ၊ ၽႃႈၶဝ်း၊ ေမႃၶၢင်လင်

7.

ၸၢႆးပၢၼ်းၸိငႇ် +
ၼၢင်းထၼ်း

8.

လင်းပၢင်ႇ +
ပႃႈၺ ၼ်ႉ

9.

ၸၢႆးဢင်ႇ +
ၼၢင်းလႇ

10. သၢင်ႇၽိတႈ် +
ၼၢင်းလႃႉ
11. သၢင်ႇမၢတ်ႈ +
ၼၢင်းမၺ်း
12. ၸၢႆးလွတ်ႈ +
ၼၢင်းသွးႆ
13. လင်းလိၼ်း +
ပႃႈၼၢင်းယွၼး်

ပႃႈလႇ

16. လင်းၶမ်းလႅင်

ဝၢၼ်ႈတိင်းႁႆး

ထီးဝီး 1 ဢၼ်

17. ၸၢႆးဝႃႇလႃႉ +

ဝၢၼ်ႈတိင်းႁႆး

ၸိဝ်ႉၶဝ်ႈၵၢပ်ႇ 2 ထင်

ဝၢၼ်ႈတိင်းႁႆး

ၽႃႈမႆ၊ ၽႃႈသိဝ်ႇ ၶဝ်းႁိ ၼ်းၵႈလွငႈ် လွငႈ်

ဝၢၼ်ႈတိင်းႁႆး

ၶဝ်ႈသၢၼ်ၼင်
ိ ႈပွတ်း၊ ထီးဝီး၊ ေမႃလင်၊ ၽႃႈမႆ၊ ၽႃႈသိဝ်ႇ၊

ၼၢင်းသႅငး်
18. လင်းၺႃႇ +
ပႃႈေၼႃႇ
19. လင်းေဢး + ပႃႈမး

ၶဝ်းၵႈလွငႈ် လွငႈ်
ဝၢၼ်ႈတိင်းႁႆး

လႆႈသမ်းၽႃႈမႆ၊ ၽႃႈသိဝ်ႇၶဝ်းလဵငး် ၵႈလွငႈ် လွငႈ်

ဝၢၼ်ႈတိင်းႁႆး

ၶဝ်ႈသၢၼ် 2 ပွတ်း၊ တၢင်းၵိၼၼ
် း်ႂ သႅငႇ် ၵႃႈၶၼ် 800,000

22. ပႃႈၵျႃႇ

ဝၢၼ်ႈတိင်းႁႆး

ၶဝ်ႈသၢၼ်ၼင်
ိ ႈပွတ်းၼိင်ႈၶိင်ႈ

23. လင်းေၵျႃႇ + ပႃႈပီး

ဝၢၼ်ႈတိင်းႁႆး

လႆႈသမ်းၶဝ်ႈသၢၼ် 2 ပွတး် ၊ ေမႃႈလင် 1 လၵ်ႈ

24. ၸၢႆးေၵႃးယ +

ဝၢၼ်ႈတိင်းႁႆး

ၶဝ်းၸႂႉ် ၼႂး် ႁိ ၼ်းဢမ်ႇၵိတ်းေသဢိတ်း

20. လင်းၺႃႇၼႃႉ +
ပႃႈေၼႃႇ
21. ဢၢႆႈသၢင်ႇေၽႇ +
ၼၢင်းဢိငႇ်

ၼၢင်းသၺ်ႇ

တွငႈ် ထၢမ်
ၸၢႆးေႁႃသႅင်

+66: (0) 62- 941-9600

(ဢင်းၵိတး် ၊ တႆး)

ၸၢႆးၶိၼ်းမႂ်ႇ

+66: (0) 94-638-6759

(ဢင်းၵိတး် ၊ မၢၼ်ႈ)

