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ဝၼး်ထိ 28/12/2015 

ၽၼိတ်ၢမ်းငဝ်းလၢႆး ၵဝ်ႉငဝ်ႈသၼႇ်လႆႈၵၼး်ၸငိႈ်တႆး 

ၵၼး်မိငး်လႆႈထၵ်ႇၶႃႈတၢႆ၊ ႁၢႆလၢႆ၊ ယဵပ်ႇၺႃးမၢၵ်ႇ တၢႆ၊ ၽငွး်သၵ်ိးမၢၼႈ်ပိတ်ႇၼႃႈသၵ်ိးၼႂး်ၸငိႈ်တးႆ ပွတ်းၵၢင ်

ၽၼိတ်ၢမ်းငဝ်းလၢးႆၽၼိၼ်ႉႆ လႆႈၵဵပ်းႁမ်တွမ် ပိငပဵ်ၼလွ်င်ႈၵၼး်မိငး်လႆႈထၵ်ႇသိၵ်းမၢၼႈ်ပၼႉ်ပႅၼ်သၼႇ်လႆႈၵၼး် ၽင်ွး 

ၶဝ်ပိတ်ႇၼႃႈသၵ်ိးၼႂး်ၸိငႈ်တႆးပွတ်းၵၢင ်တငႈ်ႄတႇၸဝ်ႉလိၼ ်ဢၵ်ွႊထဝ်ႊပိဝ်ႊ 2015 ၼၼႉ်ယဝ်ႉ။ ၵဝ်ႉငဝ်ႈသၼႇ် လႈႆ 

ၵၼး်ၸိငႈ်တႆးႁဝ်းၶႃႈ လႈႆၵဵပ်းႁမ်တွမ် လွငႈ်ၵၼး်မိငး်ၸၢဝ်းၼႃး ေၵႃႉၼင်ိႈ ထၵ်ႇၶႃႈတၢႆ မိဝ်ႈဝၼး်ထိ 13/11/2015 ႄလႈ 

လွငႈ်ၵၼး်မိငး်လႆႈႁၢႆလၢဝႆႆႉ ႁိမ်းႁမ်း မိငး်ဢၢၵ်ႇ ဢင်ိႇဝၢၼႈ်ေသႃႉ ႄၸႈဝဵငး်  မိငး်သႈၼၼႉ်ယဝ်ႉ။ ၵဝ်ႉငဝ်ႈသၼႇ်လႈႆ ၵၼး် 

ၸိငႈ်တႆး ႁဝ်းၶႃႈ ယင်းလႆႈၵဵပ်းႁမ်တွမ်ဝႆႉပႃးလွငႈ်သင်ၶၸဝ်ႈလႆႈလွၼႇ်  တၼၼ်ငိႈ် မၢတ်ႇၸပ်ဵးသၢမ်တၼ ်မိဝ်ႈဝၼး်ထ ိ

30/11/2015 ယွၼႉ်မၢၵႇ်ၾငလိ်ၼဢ်ၼသ်ၵ်ိးမၢၼႈ်ဢၼလႅ်ပ်ႈၸငႇ်ႁႃ ၾင်ဝႆႉႁိမ်းတပ်ႉၶဝ်တီႈမိင်းၼင်ွ တႅၵ်ႇၼၼႉ် 

ယဝ်ႉ။ 

ၵၼး်ပၢႆႈေၽးၸၢဝ်းၼႃးလႈႆထၵ်ႇသၵ်ိးမၢၼႈ်ယဝိ်းတၢႆၼႂး်မိငး်ဢၢၵ်ႇ၊ ေၵႃႉၼင်ိႈတၵ်ိႉ ႁၢႆလၢႆလမ်ွထၢငႇ် ယဝ်ၸၢငႈ် 

ႄၶးတၢႆ 

မိဝ်ႈဝၼး်ထ ိ13/11/2015 ၼၼႉ်ၵၼး်ပၢႆႈေၽးသိၵ်းသိဝ်ေၵႃႉၼင်ိႈလႆႈထၵ်ႇသၵ်ိးမၢၼႈ်ယိဝ်းတၢႆ ၽငွး်ပွၵ်ႈ မိဝ်းတီႈ 

မိငး်ဢၢၵ်ႇ ဢငိႇ်ဝၢၼႈ်ေသႃႉ ႄၸႈဝဵင်းမိငး်သႈ။ မၼး်ၸၢႆးပွၵႈ်မိဝ်း ၶႆႈႁႃေၵႃႉပဵၼ ်လၵ်ႈၶၺ် ဢၼလ်ၵ်ႉ တီႈပၢင်သဝ်း 

ၵၼး်ပၢႈႆေၽးေသမိဝ်းလလွမ်တၺ်းႁႆႈၼႃးၶၢဝ်းတၢင်း လၢဝႆၼး် ဢွၼတ်ၢငး်ၼၼႉ်ေသ လႆႈႁႆၢလၢႆဝႆႉ။ 

လငး်သ ဢႃယ 52 လႆႈပႆၢႈေၽးၸမ်ွးပီႈၼငွႉ်ၸိဝ်ႉၶိဝ်းၵၼး်ၼႂး်ႁိ ၼး်ၵႃႂႇပိငႈ်ႁ မ်ႈတီႈပၢငသ်ဝ်း ၵၼး်ပၢႈႆေၽး ဝၢၼႈ် 

ေသႃႉၼႂး်ၵၢငလိ်ၼဢ်ွၵ်ႊထဝ်ႊပိဝ်ႊ ဝႆၢးသၵိး်မၢၼႈ်ပိတ်ႇၼႃႈသၵ်ိးေတႃႇပႃႇတီႇမႂ်ႇသင ်ၸိငႈ်တးႆ/ တပ်ႉသၵ်ိးၸိင်ႈတႆး 

SSPP/SSA ၼႂး်တင်ႇတၢငႇ်/ပိၼႉ်တီႈ ၼၼႉ်ယဝ်ႉ။ ပၢငတိ်ၵ်း ၼၼႉ်ႁၢဝ်ႉႁႅငး်ေတႉေတႉ ေသႁဵတ်းႁ ႂ်ႈၵၼး်ဝၢၼႈ် တငး် 

မတ်း ဢၼမ်ီးလငႁိ် ၼး် 54 လင ်ၼၼႉ်လႆႈဢၼွၵ်ၼၼ်ပီၢႆႈတငး်သဵငႈ်။ ၵမ်ႈၼမ် လႆႈပိငႈ်ႁ မ်ႈတီႈပၢငသ်ဝ်းၵၼး် ပၢႈႆ 

ေၽးတီႈဝၢၼႈ်ေသႃႉ ဢၼႁ်ၢငႇ်ၵႆမွၵ်ႈ 3 လၵ်း။ 

လငး်သၼႉႆႄတႇၼႃႈႁိ ၼး်ယဝ်ႉေသ မီးလၵ်ႈလၢငး် 6 ေၵႃႉ။ မိဝ်ႈဝၼး်ထ ိ09/11/2015 ၼၼႉ်လၵ်ႈၶၺ် မၼး် ၸၢႆးဢႃ 

ေၸယ ဢႃယ 29 ပွၵ်ႈမိဝ်းတီႈမိင်းဢၢၵ်ႇ ပိဝ်ႈတႃႇမိဝ်းႁႃပၢတ်ႇၶဝ်ႈေသ ဢမ်ႇႁၼပ်ွၵ်ႈၶိၼး်။ ယွၼႉ်ၵွပ်ႈမႆႈၸႂၸွ်မ်းမၼး် 



ၸၢႆးေသ လငး်သ ႄလႈ လင်းယဵၼႇ် ေၵႃႉပဵၼပ်ီႈၼငွႉ်ၶႅၼႈ်တွင်ႉၵၼတ်င်းမၼး် ၸငႇ်လႆႈပႆပွၵ်ႈမိဝ်းၶႆႈႁႃၽငွး်ၵၢငၼ်ႂၸ်ဝ်ႉ 

ၼႂး်ဝၼး်ထ ိ13/11/2015 ၼၼႉ်ယဝ်ႉ။ 

 

ၸဝ်ႈၼႃးသွငေ်ၵႃႉၼႉႆ ဢမ်ႇႁတ်းပႆၸွမ်းတၢငး်လင်ေသလႆႈပႆလတ်းမိဝ်းၸွမ်းထိၼႇ်ၸွမ်းၶိဝ်း မိဝ်းၸးသၼႁ်ႆႈၼႃး 

ဝၢၼႈ်ၶဝ်ၼၼႉ်ယဝ်ႉ။ ၽငွး်ၶၢဝ်းယၢမ်းမွၵႈ် 8:00 ၵၢငၼ်ႂၼ်ၼႉ် ၶႃသွင်ေၵႃႉႁတ်ႈၽဝ်ႅႈၵႃႂႇတီႈႄမႈၼမ်ႉႁ ၺ်ႈၼမ်ႉဢၼႇ် 

ဢၼႁ်ၢငႇ်ၵႆမိငး်ဢၢၵ်ႇ မွၵ်ႈၼငိႈ်လၵ်း၊ ၽငွး်ၼၼႉ်ၶဝ်မငႈ်ႁၼ ်သၵ်ိးမၢၼႈ်ဢၼမီ်းပႃႈၼႃႈၶဝ်ေသယႇဝႆႉတီႈႁ ၺႈ်မီတၢ ႆ

ၼၼႉ်ယႇ။ သိၵ်းမၢၼႈ် ၵိငႉ်ၵၢငႉ် ဢဝ်ၵွငႈ်ႁၢတ်ႇသႂ်ႇၶဝ်ၵမ်းလဵဝ်။ လငး်ယဵၼႇ် ေၵႃႉဢၼပႆ်ၸမ်ွးတၢင်းလင် လငး်သၼၼႉ် 

ႄတႉ ႁၼပီ်ႈၼငွႉ် ၶႅၼႈ်တွငႉ်မၼး်တိဝ်ႉၺႃးမၢၵ်ႇၵွငႈ်လႆၢတီႈ ေသပိၼႈ်လမ်ႉ သတ်းသဵငႈ်လမ်းႁႆၢၸႂ ်ၼဝိ်လိၼမိ်ငး်ၵႃႂႇ 

ၼၼႉ်ယဝ်ႉ။ လငး်ယဵၼႇ်ေၵႃႈတငး်ၵဝ်တငး်ႄႁေသလႅၼႈ်ပွၵ်ႈ ၶိၼး်တၢငး်လင။် ၽင်ွးမၼး်ၽဝ်ႅၶိၼး် တႈီဝၢၼႈ်ေသႃႉ 

ယဝ်ႉမၼး်ၶိၼး်ၶႆႈႄၼပိင်ပဵၼမ်ၼး်တီႈၵၼး်ဝၢၼႈ်ၶဝ်ယႇယဝ်ႉ။   

ၽငွး်ယၢမ်းၼႉႆ ၵၼး်ဝၢၼႈ်ေသႃႉၵမ်ႈၼမ် ဢၵိႇ်တငး်ၵၼး်ပၢႆႈေၽးၸဝ်ိးပိင်ႈဢင်ိယႇသဝ်းတီႈပၢငသ်ဝ်းၵၼး် ပၢႆႈေၽး 

ဝၢၼႈ်ေသႃႉ လႆႈၶၢႉႆၵႃႂႇပိငႈ်ဢိငတ်ၢငႇ်တီႈ ၵွပ်ႈဝႃႈမီးပၢငတိ်ၵး်ႁိမ်းႁမ်းဝၢၼႈ်ေသႃႉ ႁၢဝ်ႉႁႅငး်ၼၼႉ်ယဝ်ႉ။ ၼၢငး်ေမး  

လငး်သႄလႈ ၼႃႈႁိ ၼး်မၼး်ၼၢငး်ေၵႃႈ လႆႈၶၢႉႆတီႈပၢငသ်ဝ်း ဝၢၼႈ်ေသႃႉေသၵႃႂႇပိငႈ်ဢင်ိ တႈီဝၢၼႈ်ဝ ၼႂး်ႄၸႈ ဝဵင်း 

ႄၵႇသီႇ/ေၵးသီးၸွမ်းပိၼႈ်ၼၼႉ်ယဝ်ႉ။ 

 

 

 



 

မိဝ်ႈဝၼး်ထ ိ16/11/2015 ၼၼႉ်ၵဝ်ႉငဝ်ႈသၼႇ်လႆႈၵၼး်ၸိငႈ်တႆး လႆႈတွငႈ်ထၢမ် ပႃႈၸႆွး ဢႃယ 48 ေၵႃႉပဵၼေ်မး 

လငး်သ ဢၼၶ်ၢႆႉပၢငသ်ဝ်းၵၼး်ပႆၢႈေၽးတီႈဝၢၼႈ်ေသႃႉမႃးတီႈဝၢၼႈ်ဝ ၼၼႉ်ယဝ်ႉ။ မၼး်ၼၢင်း တိဝ်ႉဢၵ်း တိဝ်ႉၸႂ ်

ၸွမ်းဢမ်ႇၵွမ်ႉၵၺ်းလွငႈ်မၼး်ၼၢငး်လႆႈလသမ်း ၽႈၵွၼး်ၼႃႈႁိ ၼး်ၵႃႂႇၼၼႉ် ၵၺ်း ယငး်တိဝ်ႉဢၵ်းတိဝ်ႉၸႂပ်ႃးလွငႈ် 

ဢမ်ႇမီးၽႂလ်ႂၸ်ၢငႈ်ပွၵႈ်မိဝ်း ဢဝ်ၶၢပ်ႈတဝ်တၢႆေၵႃႉပဵၼၽ်ဝ်မၼး်ၼၢငး် ၼၼႉ်ေသ ဢမ်ႇၸၢငႈ်လမ်းလႃးသၢငး်ၵျဵဝ်ႇလီလီ 

ယွၼႉ်တိၵ်ႉမီးပၢငတိ်ၵ်းယႇၼၼႉ်ယဝ်ႉ။ မၼး်ၼၢငး်ႄတႉ တိၵ်ႉဢၵ်ိႉၼၵ်ိႉၼႂး်ၸႂ်ဝႆႉယႇ လွင်ႈဝႃႈ ေတႁဵတ်းႁိ ဝ်သိပ်ႇၵွၼး် 

ၼႃႈႁိ ၼး်ၵႃႂႇမိဝ်းၼႃႈၼၼႉ်ယဝ်ႉ။ 

မၼး်ၼၢငး်လၢတ်ႈဝႃႈ ”ၽဝ်ၶႃႈဢမ်ႇလႆႈႁဵတ်းသင်ၽတ်ိး။ မၼး်ဢမ်ႇထၵႇ်လီလႈႆၺႃးယိဝ်းတႆၢ။ သၵ်ိးမၢၼႈ် ၶဝ်ႁၼယ်ႇ 

လး လွငႈ်ဝႃႈမၼး်ပဵၼၵ်ၼး်ဝၢၼႈ်ၵၺ်း။ မၼး်ႄလႈတင်းပီႈၼင်ွႉၶႅၼႈ်တွင်ႉ ၶႃႈေၵႃႈၼင်ႈၶဝ်းၵၼး် မိင်းၵၺ်း၊ ႁၼပ်ဵၼ ်

ၸိငႉ်ၼယႆႇေၵႃႈယငး်မႃးတငႈ်ၸႂ်ယိဝ်းၶဝ်ထငႅႈ်” ဝႃႈၼ။ႆ 

ၼႂး်ၶၢဝ်းယၢမ်းႁၢငႈ်ႁႅၼး်ႁၢႆးငၢၼး်လွင်ႈၼႉႆ (25/12/2015) ယႇၼႉႆေၵႃႈ ယငး်ပႆႇမီးၽႂပ်ႃႈၸၢငႈ်မိဝ်းေသႁႃၶၢပ်ႈတဝ် 

လငး်သ ၵွပ်ႈဝႃႈသၵိ်းမၢၼႈ်ၶဝ်ေၵႃႈ တိၵ်ႉသပ်ိႇႁဵတ်းတပ်ႉ ႁဵတ်းပၢငသ်ဝ်းၶဝ်ႁိမ်းႁမ်း မိငး်ဢၢၵ်ႇယႇ။ လၵ်ႈၶၺ်ၶဝ်ေၵႃႉ 

ပဵၼ ်ၸၢႆးဢႃေၸယ ႄတႉတၵ်ိႉႁၢလႆၢႆဝႆႉေသ လွမ်ၵဝ်ၸွမ်းဝႃႈႄၶးမၼး်ၸၢႆးေၵႃႈ ထၵ်ႇၶႃႈတၢယႆဝ်ႉႁိ ဝ် ၼယႆႇ။ 

မၢၵ်ႇၾင်လိၼသ်ၵ်ိးမၢၼႈ်ႁိမ်းမိငး်ၼင်ွ ႁဵတ်းႁ ႂ်ႈသင်ၶၸဝ်ႈတၼ/်ပႃးၼင်ိႈလွၼႇ်၊ ၸဝ်ႈသၢငႇ်သၢမ်တၼမ်ၢတႇ်ၸဵပ်း 

မိဝ်ႈဝၼး်ထ ိ 30/12/2015 ၶၢဝ်းယၢမ်းမွၵ်ႈ 5:00 မင်းႁ ဝ်ၶမ်ႈ မီးၸဝ်ႈၸၢငး်တၼ/်ပႃးၼင်ိႈ ႄလႈၸဝ်ႈသၢငႇ်သီႇတၼ ်

ဝတ်ႉၵငး်ေတႃႇ ဢၼယ်ႇၼၵ်ွႈဝဵင်းမိငး်ၼွင ်ယဵပ်ႇၺႃးမၢၵ်ႇ ၽငွး်ၵႃႂႇဢၢပ်ႇၼမ်ႉႁငႈ်  (ၼမ်ႉၼပ်ႅႇ) ဢၼမီ်းႁိမ်းဝတ်ႉ။ မၢၵႇ် 

ၼၼႉ် တႅၵ်ႇသႂႇ်ၶႃၾၢႆႇၶႃႂ ၸဝ်ႈၸၢငး်တၼၼ်ငိႈ်ႄလႈၸဝ်ႈသၢင်ႇထင်ႅႈတၼၼ်င်ိႈ၊ ၸဝ်ႈသၢငႇ်သွငတ်ၼမ်ၢတ်ႇၸဵပ်း။ 

ၸဝ်ႈၸၢင်းတၼၼ်ၼႉ်လွၼႇ် ယွၼႉ်တၢငး်ၸဵပ်းမၼး်ၸဝ်ႈ။ 

သငၶ်ၸဝ်ႈၸိဝ်းလႆႈႁပ်ႉမၢတ်ႇၸပ်ဵးၼၼႉ် 

1. ၸဝ်ႈသၢငႇ်ေၵႃးသႃႇလ ဢႃယ 13 ပဵၼလ်ၵ်ႈ လင်းေဢႃး + ပႃႈလႅင ်

2. ၸဝ်ႈသၢငႇ် ၸႃႇရိၼႇ်တ ဢႃယ 17 ပဵၼလ်ၵ်ႈ လင်းဢင်ွႇ + ပႃႈၼၼး် 

3. ၸဝ်ႈသၢငႇ် ၸဝၼ ဢႃယ 20 ပဵၼလ်ၵ်ႈ လင်းသ + ပႃႈဢငွႇ် 

4. ၸဝ်ႈၸၢင်း သႇီႁၼႃႇတ ဢႃယ 25 ပဵၼလ်ၵ်ႈ လင်းသ + ပႃႈသႃႇ 

ၸဝ်ႈသၢငႇ်ဢၼတ်ၼဢ်ၼဢ်မ်ႇလႆႈႁပ်ႉတၢငး်မၢတ်ႇၸဵပ်းၼၼႉ် လႅၼႈ်ၵႃႂႇႁငႉ်ၵၼး်ဝၢၼႈ်မႃးၸွႆႈဢဝ်ၸဝ်ႈသၢငႇ်  

ၸဝ်ႈၸၢငး်ၸိဝ်းမၢတ်ႇၸဵပ်းၵႂႃႇႁ င်းယႃမိငး်ၼင်ွ။ ၵၺ်းၵႃႈ ေမႃယႃမိင်းၼင်ွေပႃးယႃၸဝ်ႈသၢငႇ်ေၵႃးသႃႇလ ၵၺ်း 

ပႃႈၸႆွး ေမးလင်းသ 



ၵွပ်ႈဝႃႈတၢင်းၸဵပ်းမၼး်ၸဝ်ႈဢမ်ႇေပႃးႁၢဝ်ႉႁႅငး်။ သငၶ်ၸဝ်ႈသၢမ်တၼ ်

ဢၼ ် ၸဵပ်းႁၢဝ်ႉႁႅငး်ၼၼႉ်ႄတႉလႆႈ ဢဝ်ၵႃႂႇတီႈ ႁ င်းယႃလႆွလႅမ်ေသ ဝႆၢး 

ၼၼႉ် ၶိၼး်သိပ်ႇဢဝ်ၵႃႂႇတီႈႁ ငး်ယႃသိၵ်းဢမ်ႇပဝ်း/ဢင်ွႇပၢၼး် ၶိၼး် ၼၼႉ် 

ၵၺ်းၼင်ႇၵဝ်ႇယဝ်ႉ။ 

တႈီႁ ငး်ယႃဢွငႇ်ပၢၼး်ၼၼႉ်ႄတႉ လႆႈတႅပ်းၶႃၶွၼၶ်ႃႂသငၶ်ၸဝ်ႈ တငး် သွင် 

ၸဝ်ႈသၢငႇ်ၸဝၼ ႄလႈၸဝ်ႈၸၢငး် သႇီႁၼႃႇတ ယဝ်ႉ။ ၶႃၸဝ်ႈ သၢငႇ် 

ၸဝၼ ႄတႉ ဢွၼတ်ၢင်းလႆႈတႅပ်းပႃႈတ်ႂႈႁ ဝ်ၶဝ်ႇ မၼး်ၸဝ်ႈ ေသ ဝႆၢးၼၼႉ် 

ၶိၼး် လႆႈ တပ်ႅးပႃႈၼဝ်ိႁ ဝ်ၶဝ်ႇမၼး်ၸဝ်ႈ ထင်ႅႈယႇ ယဝ်ႉ။ မၼး် ၸဝ်ႈေၵႃႈ 

တိၵ်ႉလႆႈယတ်းယႃတီႈႁ ငး်ယႃ ဢငွႇ်ပၢၼး်ယႇ။ 

ၵၺ်းၵႃႈ ဝႆၢးၸဝ်ႈၸၢင်းသႇီႁၼႃတ လႈႆထၵ်ႇတႅပ်းၶႃယဝ်ႉၼၼႉ် တၢင်း ၸဵပ်း 

ဢမ်ႇၶႅၼး်ႁၢၶိႆၼး်မႃးေသ မၼး်ၸဝ်ႈ လႈႆလွၼႇ်ၵႃႂႇတီႈ ႁ ငး် ယႃဢွငႇ်ပၢၼး် 

မိဝ်ႈဝၼး်ထိ 06/12/2015 ၼၼႉ်ယဝ်ႉ။ 

 

ဝႆၢးေသမၢၵ်ႇၾငလိ်ၼတႅ်ၵ်ႇယဝ်ႉ ပဵၵ်ႉသမ်ႉမီးၶၢဝ်ႇလိဝ်းဝႃႈပဵၼသ်ၵ်ိးမၢၼႈ်ၶဝ်ေၵႃႉၾငမ်ၢၵ်ႇဝႆႉ ႁိမ်းႁမ်းတပ်ႉၶဝ် 

ဝႆၢး ႄတႇ ပဵၼပ်ၢငတိ်ၵ်း ဢၼသ်ၵ်ိးမၢၼႈ်ပိတ်ႇၼႃႈသၵ်ိးေတႃႇပႃႇတီႇမႂ်ႇသငၸိ်ငႈ်တႆး/တပ်ႉသၵ်ိးၸိင်ႈတႆး ၼႂး်ၸဝ်ႉ 

လိၼ ် ဢၵ်ွႊထဝ်ႊပိဝ်ႊ ၼေႆသတႃႉဢမ်ႇမီးၸဝ်ႈၼႃႈတီႈသိၵ်းမၢၼႈ်ေၵႃႉလႂမ်ႃးၸးဝတႉ် ပိဝ်ႈတႃႇမႃးယွမ်း ၼမ်ွး 

တၢငး်ၽတိ်း ဢမ်ႇၼၼ ် ယွမ်းႁပ်ႉဢဝ်ပၼႈ်ၽၼွး် ၶိၼး်သင။် မၢၵ်ႇၾငလိ်ၼဢ်ၼတႅ်ၵ်ႇေသ ႁဵတ်းႁ ႂ်ႈၸဝ်ႈသၢငႇ် 

ၸဝ်ႈၸၢငး်ၶဝ် လႆႈႁပ်ႉမၢတႇ်ၸဵပ်း မိဝ်ႈဝၼး်ထ ိ30/11/2015 ၼၼႉ် မီးတီႈႁိမ်းႁမ်းတိၼလႆွ်တပ်ႉသၵ်ိးမၢၼႈ်  တပ်ႉ 

ငဝ်ႈငၼး် ၵမ်းၵမ် ၽၼႅၵ်ၢၼယ်ၼႇ်သိၵ်း (ၸၵၶ) 2 မိင်းၼွင ်ၼၼႉ်ယဝ်ႉ။ 

ပႃႈတႂႈ်ၼႉႆ ပဵၼၵ်ၢၼတွ်ငႈ်ထၢမ်ၵၼး်ဝၢၼႈ်ေၵႃႉၼငိႈ် ဢၼလ်ၢတ်ႈႄၼ လွင်ႈၾင်မၢၵ်ႇၸွမ်းႁိမ်းႁမ်းတပ်ႉမၢၼႈ်  ၼႂး် 

မိင်းၼွင ်

 

ၸဝ်ႈသၢငႇ် ၸဝၼ တိၵႉ်ယတ်းယႃတီႈ 

ႁ ငး်ယႃ ဢွငႇ်ပၢၼး် 

ၶၢပ်ႈတဝ်ၸဝ်ႈၸၢငး်သႇီႁၼႃႇတ 

ဢၼလႆ်ႈလွၼႇ်ယွၼႉ်ယဵပ်ႇၺႃးမၢၵႇ် 

မိဝ်ႈလမ်းလႃးၶၢပ်ႈတဝ်ၸဝ်ႈ သႇီႁၼႃႇတ 



တင်ွႈထၢမ် လငး်သၢငႇ်ဢၼွႇ် ဢႃယ 52 ၸဝ်ႈႁႆႈၼႃး မိင်းၼငွ ်ပွၵ်ႉၼင်ိႈ 

“ၶဝ်လၢတႈ်ႁဝ်းဝႃႈ ႁဝ်းဢမ်ႇထၵ်ႇလမီႃးၸႂ်းၼႃးႁဝ်း ၵွပ်ႈဝႃႈၶဝ်ေတဢဝ်မၢၵ်ႇၾငဝ်ႆႉၸမ်ွးႁိမ်းႁမ်းတပ်ႉၶဝ်” 

ၶႃႈၵႃႂႇပၢတ်ႇၶဝ်ႈတီႈၼႃးၶႃႈ ဢၼမီ်းတၢင်းတၵ်းမိင်းၼငွ ်မိဝ်ႈဝၼး်ထိ 03/11/2015 ပႃးတင်းေမးၶႃႈ ႄလႈလၵ်ႈၸၢႆး 

ၶႃႈသွင်ေၵႃႉ တင်း ၵၼး်ဝၢၼႈ်ထႅင်ႈ သပ်ိးဢတ်ိးေၵႃႉဢၼၵ်ႃႂႇၸႆွႈႁဝ်းပၢတ်ႇၶဝ်ႈ။ ႁဝ်းၶႃႈႄတႇပၢတ်ႇၶဝ်ႈမိဝ်ႈ ၶၢဝ်း 8 

မင်းၵၢငၼ်ႂယ်င်ႉၵိၼၶ်ဝ်ႈဝၼး်ၽငွး်ၵၢင်ဝၼး်တဵင်ႈ။ ၶၢဝ်းဝႆၢးဝၼး် 1 မင်းၼၼႉ်ႁဝ်းၶႃႈၶိၼး်ႄတႇပၢတ်ႇၶဝ်ႈထင်ႅႈ မိဝ်ႈ 

ၽင်ွးၼၼႉ်သိၵ်းမၢၼႈ်တပ်ႉ 9 ဢၼမီ်းႁိမ်းၼႃးႁဝ်းၶႃႈႁႅငး်ၵၼး်မွၵ်ႈ 20 ေၵႃႉၵိငႉ်ၵၢငႉ်မႃးၸးႁဝ်းၶႃႈ။ ၶဝ်လၢတ်ႈဝႃႈ 

ၶဝ်ႁၼႁႆ်းသွၵး်တိၼၸွ်မ်းၼႂး်ၼႃးႁဝ်းၼေႆသ  ႄတႇထၢမ်ႁဝ်းဝႃႈ ၸွင်ႇသိၵ်းတႆးၸႂႉ်ႁဝ်း မႃးၼၸိႆဝ်းၼႉႆ။ တီႈႄတႉ 

မၼး်ပဵၼႁႆ်းသွၵ်းတိၼၽ်ႂၼ်ႁႆဝ်းေတႁဵတး်ႁိ ဝ်ႁ ႉ။ ယဝ်ပဵၼႁႆ်းတိၼသ်ၵ်ိးမၢၼႈ်ၶဝ်ၶိၼး်ၵၺ်းၼေႆၵႃႈ  ၸၢငႈ်ပဵၼ ်

လႆႈ။ 

ၶဝ်ထၢမ်ႁဝ်းၶႃႈ မွၵ်ႈၶၢဝ်းတၢငး်သွငၸ်ဝ်ႈမငး်။ ၶဝ်ၸၼေ်ၶႃးသိဝ်ႈၸၢႆးသင်ႅႁၢၼ ်ၵၼး်ဝၢၼႈ်ဢၼၵ်ႃႂႇၸွမ်းၸမ်းႁဝ်း 

ၼၼႉ်ေသဢဝ်ၵွင်ႈငႃမၼး်ယဝ်ႉ ႁႃတၢငး်တဵၵ်းႁ ႂ်ႈမၼး်ယွမ်းႁပ်ႉလၢတႈ်ဝႃႈ ပဵၼႁႆ်းသွၵ်းတိၼၽ်ႂၼ်ယႆႇ။  

လိၼး်သတ်း ၶဝ်ေၵႃႈၶိၼး်ပႆွႇႁဝ်းၵႃႂႇ၊ ၵၺ်းၵႃႈၶဝ်လၢတ်ႈတီႈႁဝ်းဝႃႈ ယႃႇေပမႃးတီႈၼႃးၼႉႆထငႅႈ် ၵွပ်ႈဝႃႈၶဝ်ေတ 

ၾင်မၢၵ်ႇဝႆႉၸမ်ွးႁိမ်းႁမ်းတပ်ႉၶဝ်ၼၼႉ်ၼယႆဝ်ႉ။  ၶဝ်လၢတ်ႈဝႃႈ “ေပႃးသမႃးႁဝ်းေတယိဝ်းသ။ ေပႃးသဢမ်ႇၵဝ်တၢ ႆ

ေၵႃႈမႃးႄလႈ” ၼ။ႆ 

ၶႃႈေၵႃႈၵႃႈလႆႈပွႆႇပႅတ်ႈၶဝ်ႈၼႂး်ၼႃး ၶဝ်ႈၵၢပ်ႇ ၸိဝ်းႁဝ်းၶႃႈပႆႇလႆႈပၢတ်ႇ ပႆႇလႆႈၵဵပ်းၸိဝ်းၼၼႉ်ဝႆႉယဝ်ႉ။ ၶႃႈသမ်းငၼိး် 

လၢႆးလႈႆမွၵ်ႈ 800◌ႇ000 ၵျၢပ်ႈယဝ်ႉ။ 

ဝႆၢးၶႃႈပွၵ်ႈၶိၼး်ႁိ ၼး်တီႈမိင်းၼငွယ်ဝ်ႉ မွၵ်ႈၶၢဝ်းယၢမ်း 5 မင်းႁ ဝ်ၶမ်ႈၼႂး်ဝၼး်ၼၼႉ် သၵ်ိးမၢၼႈ်ထႅငႈ်ၸမ်းၼငိႈ် 

တီႈတပ်ႉ 9 မႃးတီႈႁိ ၼး်ၶႃႈေသၸိသငႇ်ႁ ႂ်ႈၶႃႈၵႃႂႇၸွမ်းၶဝ်တီႈႁ ငး်ႁဵၼး်သၢႆလႅငး် ဢၼပ်ဵၼႁ် ငး်ႁဵၼး်လင်ပွင်ၸိငႈ် 

ၼႂး်ဝဵင်း။ တီႈႁ ငး်ႁဵၼး်ၼၼႉ်ေၵႃႈမီးသိၵ်းမၢၼႈ်ၼမ်ဝႆႉ။ ၶဝ်မတ်ႉမိဝ်းၶႃႈေပလငေ်သထၢမ်ၶႃႈထႅငႈ်ၵမ်းၼင်ိႈဝႃႈ ၵွပ်ႈ 

သင် ႄလႈၶႃႈၵႃႂႇတီႈၼႃးၶႃႈ ၼယႆဝ်ႉ။ ၶဝ်လၢတ်ႈဝႃႈ “ၵွပ်ႈသငမ်ႂ်းၵႃႂႇပၢတ်ႇၶဝ်ႈ? မႂ်းၵႃႂႇပၢတ်ႇၶဝ်ႈတႃႇလဵငႉ်သိၵ်း 

တႆးၶဝ်ႁႃႉ?”ၼ။ႆ ၶဝ်ထၢမ်ၶႃႈမွၵ်ႈၶၢဝ်းတၢငး်ၸဝ်ႈမငး်ၼငိႈ်။ 

ၼွၵ်ႈေသၼၼႉ်ၶႃႈလႆႈႁၼၵ်ၼး်မိင်းသွငေ်ၵႃႉတီႈၼႂး်ဝဵင်းၼၼႉ်ေၵႃႈၺႃးၸႅတ်ႈထၢမ်ၼငႇ်ၵဝ်ႇ။ ေၵႃႉၺႃးၼၼႉ် ေၵႃႉ 

ၼငိႈ်ၸိဝ်ႈလင်းထၼး် မၼး်ၺႃးႄၼးသႂ်ႇဝႃႈ ႁ ငၶ်ဝ်ႈလဵငႉ်သိၵ်းတႆး။ ထငႅႈ်ေၵႃႉၼင်ိႈသမ်ႉလင်းထၺ်း ေၵႃႉပဵၼ ်

မႃယႃ မၼး်ၺႃးႄၼးဝႃႈယတ်းယႃပၼသိ်ၵ်းဝ ၼယႆဝ်ႉ။ 

ႁဝ်းၶႃႈလႆႈၺႃးၸႅတ်ႈထၢမ်မွၵ်ႈၼငိႈ်ၸဝ်ႈမငး်ယဝ်ႉ ၸငႇ်ေတပႆွႇၶိၼး်။ 



 

 

ၵပ်းသပ်ိႇတငွႈ်ထၢမ် 

ၸၢႆးေႁႃသငႅ်  +66 (0) 62- 941-9600   (တးႆ၊ ဢငး်ၵိတ်း) 

ၸၢႆးၶိၼး်မႂ်ႇ  +66 (0) 94-638-6759    (မၢၼႈ်၊ ဢင်းၵိတ်း) 


