ေၶႃႈပိၼ်ၶၢဝ်ႇ ေၵႃႁ မ်ႈသၢင်ႈၸဝ်ႈႁႆႈၸဝ်ႈၼႃးတႆးႄလႈၵဝ်ႉငဝ်ႈသၼ်ႇလႆႈၵၼ်းၸိင်ႈတႆး
ဝၼ်းထိ 03/03/2016
ၶွမ်ႊပၼီႊၶတ်းၶမ်း ၶတ်းၸႂသ
် ဝ်
ိ ႉလွငႈ် တဵတႇ် ယဵၼၵ
် ၼ်းဝၢၼ်ႈၸိဝ်းတမ်ႉတိဝ်ႉၺႃးၵွငႉ် သၢၼ်ႊၶီႈလိၼ ် ၶတ်းၶမ်း ၼး်ႂ ၸိင်ႈ
တႆးပွတး် ဢွၵ်ႇ
ေၵႃႁ မ်ႈသၢင်ႈၸဝ်ႈႁႆႈၸဝ်ႈၼႃးတႆးႄလႈၵဝ်ႉငဝ်ႈသၼ်ႇလႆႈၵၼ်းၸိင်ႈတႆးတိၼ်းႄသႉသွမ်း လွငႈ် ၶွမ်ႊပၼီႊ ၶတ်းၶမ်းၶဝ် ႁႃ
တိဝ်ႉတၢင်းသိဝ်ႉႁ်ႈႂ ၵၼ်းဝၢၼ်ႈၸိဝ်းထပ်းၺႃးၵွငႉ် သၢၼ်ႊၶီႈလိၼၶ
် တ်းၶမ်း
ေတႁႃတၢင်းတွပ်ႇသၢႆႈတႅၼး်

ၼႂး် ၸိင်ႈတႆးပွတ်းဢွၵ်ႇတဵတႇ် ယဵၼ ်

တႅၼး် တီႈ

ႄမးပၼ်ၶိၼ်းတၢမ်ေၶႃႈတၵ်းယွၼး် ၵၼ်းဝၢၼ်ႈဢၼ်တၵ်းယွၼး် ႁ်ႈႂၵိတ်းၵၢၼ် ၶတ်းၶမ်းေသ

ႄမးပၼ်ၶိၼ်းတီႈလိၼႁ
် ႆႈၼႃးၸိဝ်းလၵွႆ သမ်းယွၼႉ် ၵၢၼ် ၶတ်းၶမ်း။
ၵၼ်းဝၢၼ်ႈၼႃးႁႆးလင် ၼႂး် ႄၸႈဝဵငး် တႃႈၶီႈလဵၵး် လႆႈႁ ပ်ႉထပ်းၺႃးလွငႈ် တမ်ႉတိဝ်ႉယွၼႉ် ၵၢၼ်ၶတ်းၶမ်းႁိမ်းႁမ်း လွႆၶမ်းမႃး
ၶၢဝ်းတၢင်းၸမ်သပ
ိ ်းပီ။ သၢႆႄမႈၼမ်ႉၵိၼ ် ၼမ်ႉၸႂ်ႉဢၼ်ၵၼ်းဝၢၼ်ႈလႆႈပိင်ႈဢိငမ
် ႃးၼၼ်ႉေၵႃႈလႆႈ ထၵ်ႇဢိတ်ႇတၼ်ႄလႈ
ပဵၼၶ
် ီႈလိၼၵ
် ွငႉ် သၢၼ်ႊ သၢႆႊယႃႊၼႆၢႊ (ၵွငႉ် သၢၼ်ႊႁၢႆႉႁႅငး် တႃႇသတ်းႄလႈၵၼ်း) ေသ တီႈလိၼႁ
် ႆႈၼႃးမွၵႈ် 300 ေဢႊၵႃႊၼႆႉ
တိၼ်းဝႃႈဢမ်ႇၸၢင်ႈၸႂ်ႉၽၵ်ႇသွမ်ႈသင်လႈႆ ယဝ်ႉ။ မိဝ်ႈၼႂး် လိၼ်ၵျ ႊလၢႆႊ 2014 ၼၼ်ႉေၵႃႈ ပိဝ်ႈတႃႇပဵၼၵ
် ၢၼ် တမ်ႉတွပ်ႇ
ပၼ်ဢၼ်ၵၼ်းဝၢၼ်ႈလႆႈတႅမ်ႈတၢင်ႇလိၵ်ႈထိင်ၸိဝ်းၼၼ်ႉၼႆေသ ၽွငး် လင်ၾၢႆႇၶတ်းမိင်ႄႁႈႄလႈပႃႇမႆႉ ၸၢႆးဢၢႆႈပဝ်း လႆႈၸိ
သင်ႇႁ်ႈႂၵိတ်းၵၢၼ်ၶတ်းၶမ်း ၵၺ်းၵႃႈေၶႃႈၸိသင်ႇ ၸိဝ်းၼၼ်ႉလႆႈထၵ်ႇလင်ပွငၸ
် င်
ိ ႈေၼႇပျီႇေတႃႇဢမ်ပႅတ်ႈေသ ၵၢၼ် ၶတ်း
ၶမ်းတိၵ်ႉသိပ်ႇၶတ်းထိင်မိဝ်ႈလဵဝ်။
မိဝ်ႈဝၼ်းထိ 28/02/2016 ၼႆႉမီး တ်ႉၵႃးၶွငၶ
် မ
ွ ်ႊပၼီႊၶတ်းၶမ်း ၸႆၢးသႆႉပဵဝ်းေယး၊ သၺ်ႇတွငႇ် ႄလႈလွၶ
ႆ မ်းလင် ၶဝ်သႇီ လမ်း
ႁတ်ႈမႃးၼႂး် ဝၢၼ်ႈၼႃးႁႆးလင်ေသ ႁင်ႉဢဝ်ၵၼ်းဝၢၼ်ႈမွၵႈ်

30 ေၵႃႉၵႂႃႇတီႈဝဵငး် တႃႈၶီႈလဵၵး် ပိဝ်ႈတႃႇ ၵႂႃႇဢဝ်ငၼ်
ိ းၵႃႈ

သၢႆႈတႅၼး် လွငႈ် တီႈလိၼႁ
် ႆႈၼႃးၸိဝ်းလႆႈထၵ်ႇၶီႈလိၼၵ
် ၢၼ်ၶတ်းၶမ်း ထမ်ပႅတ်ႈႄလႈလၵွႆၸဝ်
ိ း ၼၼ်ႉ။ ၶွမ်ႊပၼီႊ ၶဝ် ပၼ်
ငိၼ်းႄၸႈတႃႇ 7 ေဢႊၵႃႊ 12,000 ဝၢတ်ႇေတႃႇၼိင်ႈေဢႊၵႃႊ။ ၶဝ်ပၼ်ၵၢႂ မ်းမၼ်ႈဝႃႈ ေတပၼ်ထင်
ိ 3 လၢၼ်ႉဝၢတ်ႇ တႃႇတင်း
ဝၢၼ်ႈၼႆ။
လွငႈ် တႃႇေတႁပ်ႉငိၼ်းၵႃႈသၢႆႈတႅၼး် ၼႆႉ ၽႈယႂႇ် ၵၼ်းလင်ဝၢၼ်ႈ(ပႇႄၵႇ) ႄလႈၵၼ်းဝၢၼ်ႈၼႃးႁႆးလင်မၢင်ၸဝ်
ိ း ဢမ်ႇလႆႈ
ႁပ်ႉႁ ႉႄလႈဢမ်ႇမီးေၶႃႈတၵ်းလင်းၸွမ်းသင်၊ ဢၼ်ၼႉႆ တိၼ်းႁၼ် ၸႅငႈ် လႅငး် ဝႃႈပဵၼၵ
် ၢၼ်ႁႃတၢင်း ႁဵတး် ႁ်ႈႂၵၼ်း ဝၢၼ်ႈ ၸိဝ်း
သၢၼ်ၶတ်းတဵတ်ႇယဵၼေ
် တႃႇၵၢၼ်ၶတ်းၶမ်းၶဝ်ၼၼ်ႉယဝ်ႉ။
ၵၼ်းဝၢၼ်ႈၼႃးႁႆးလင်ေၵႃႉၼိင်ႈလၢတ်ႈဝႃႈ “ ၶွမ်ႊပၼီႊၶဝ်ၼႉႆ ဢဝ်ၶီႈလိၼထ
် ၵ
ွ ႇ် သႂႇ် ၼႂး် ၼႃးႁဝ်း ထွၵ်ႇယဝ်ႉ ထွၵ်ႇထႅငႈ် လိဝ်
မိဝ်ႈဢွၼတ
် ၢင်းၵွၼႇ် ။ ႁဝ်းေတႁဵတး် ႁိ ဝ်ႁပ်ႉငိၼ်းဢၼ်တိၼ်းေတယႃႉပႅတႈ် ၸၢတ်ႈပၢၼ်ႁဝ်း ၼၼ်ႉလႆႈ“ ဝႃႈၼႆ။

ၵၢၼ်ၶတ်းၶမ်းတီႈလွႆၶမ်းၼႆႉ ၶႂၢၵ်ႈမႃးတင်ႈႄတႇပီ 2015 ေသ ယင်းမီးၶွမ်ႊပၼီႊမႂ်ႇ ၸိဝ်ႈ သ ၢၼ်းသၺ်ႇလီႇ ၼႆၶဝ်ႈမႃးၶတ်း
ထႅငႈ် ။ ဢွငႈ် တီႈၵၢၼ်ၶတ်းၶမ်းၸိဝ်းၼႆႉ သိၵ်းမၢၼ်ႈၸမ်းဢၼ်ယဝ်
ိ းလင်းသၢမ်ၸၢဝ်းၼႃး ဢႃယ 54 ေၵႃႉၼိင်ႈ ဢၼ်ၶိၼ်ႈမိဝ်း
လဵပ်ႈႁဵၼး် ပၵ်းတႃတၺ်းလွငႈ် ၵၢၼ်ၶၢႂ ၵ်ႈပိၼ်ႉတီႈၶတ်းၶမ်းတႆၢ မိဝ်ႈဝၼ်းထိ 13//10/2015 ၼၼ်ႉဢဝ်ႁ မ်ႇလမ်ႈဝႆႉ။
ၸိဝ်ႉၶိဝ်းပီႈၼွငႉ် လင်းသၢမ် ႁႃတၢင်းဢဝ်လိင်ႈသိၵ်းမၢၼ်ႈဢၼ်ယိဝ်းလင်းသၢမ်ၼၼ်ႉယႇ။ ၵၢၼ်ထမ
ွ ်ႇငိၼး် လိင်ႈလၢဝ်းၼႂး်
လမ်း တႃးၼၼ်ႉလႆႈႄတႇႁဵတ်းၵႂႃႇ မိဝ်ႈဝၼ်းထိ 14/01/2016 ပဵၼပ
် ွၵ်ႈဢွၼတ
် ၢင်းသတ်း တီႈ လမ်း တႃးတႃႈၶီႈလဵၵ်း။ သိၵ်း
မၢၼ်ႈသၢမ်ေၵႃႉယွမ်းႁပ်ႉဝႃႈလႆႈယိဝ်း ၵၺ်းၵႃႈ တွပ်ႇလၢတ်ႈဝႃႈၵွပ်ႈထၵ်ႇၾႆၢႇၵၼ်းဝၢၼ်ႈယိဝ်းၶဝ်ၼ။ႆ တီႈႄတႉမၼ်း လင်း
သၢမ် ႄလႈၵၼ်းဝၢၼ်ႈဢမ်ႇမီး ၵွငႈ် ၵၢင်ႇသင်၊ ၶဝ်ဢၼ
ွ ၵ
် ၼ်ပႆလင်းလွႆၶိၼ်းေသ ပဵၼၾ
် ၢႆႇၺႃးယိဝ်းသႂႇ် ၼၼ်ႉၵၺ်းယဝ်ႉ။ ၵဵဝ်ႇ
ၵပ်း လိင်ႈလၢဝ်း ၵၢၼ်ၶိၼ်ႈလမ်းၶိၼ်ႈၸႆး(လမ်း တႃး)ၼႆႉ ယင်းပႆႇ လႆႈၽတ်း/ၼတ်ႉဝၼ်းမၼ်းထႅငႈ် ဝႃႈေတၶိၼ်း ႄတႇ မိဝ်ႈ
လႂ်။
ေၵႃၵပ်းသၢၼ်ၸဝ်ႈႁႆႈၸဝ်ႈၼႃးႄလႈ ၵဝ်ႉငဝ်ႈသၼ်ႇလႆႈၵၼ်းၸိင်ႈတႆးႁဝ်းၶႃႈ တၵ်းယွၼး် ထိင်လင်ပွငၸ
် ိင်ႈမႂ်ႇ ဢၼ် NLD
ၼၢင်းဢွငႇ် သၢၼ်းသၵျီႇၶဝ်ဢၼ
ွ ႁ
် ဝ်ၼၼ်ႉ ႁ်ႈႂၸႂႉ် တိဝ်းလွၵး် ပိင်ၾတ
ႅ ်ႊတ ိဝ်ႊ ပိဝ်ႈတႃႇမၼ်ႉႄမး လႅၵႈ် လၢႆႈ ႄလႈပိဝ်ႈ တႃႇႁ်ႈႂ
လွၵ်းပိင်ဢၼ်ႄၼႇပျီႇေတႃႇၵမ်းၵမ်ဢႃႇၼႃႇ တီႈလဵဝ်ေၵႃႉလဵဝ်ေသပၼ်ဢႃႇၼႃႇ၊ ပၼ်ၶၢႂ င်ႉၶတ်းၶမ်းၼႂး် ပိၼ်ႉတီႈ ၵၼ်းၵိၵ်း
မိင်းၶဝ်ယႇသဝ်းၼၼ်ႉသတ်းဝၢႆးၼၼ်ႉယဝ်ႉ။

ၵပ်းသိပ်ႇတွငႈ် ထၢမ်

ၼၢင်းလႃႈ

+ 95 (0)9-492-571-94 /

ၸၢႆးၶိၼ်းမႂ်ႇ

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

ၸၢႆးေႁႃသႅင်

+66 (0) 62- 941-9600 (ဢင်းၵိတး် ၊ တႆး)

+95 (0)926-421-3703 (တႆး၊ မၢၼ်ႈ)

