ၽိၼ်တၢမ်းငဝ်းလၢႆး ၵဝ်ႉငဝ်ႈသၼ်ႇလႆႈၵၼ်းၸိင်ႈတႆး မႆၢ 03/2016
ဝၼ်းထိ 01/06/2016
သိၵ်းမၢၼ်ႈ ေပႃႉထပ်ႉ၊ ၶႃႈႁႅမ်ႄလႈဢဝ်ၵၼ်းမိင်းႁဵတး် ႁ ဝ်ႉႄၶတဝ် ၽွငး် ပိတ်ႇၼႃႈသိၵ်းမႂ်ႇေတႃႇ SSPP/SSA ႁိမ်းႁမ်း
ဢွငႈ် တီႈသၢင်ႈၽၢႆႄယးယႂႃႇတွၼႈ် ၼိဝ် ၼး်ႂ ႄၸႈတွၼႈ် ၵ ၵ်းႄမး
ၽွငး် ၼႂး် လိၼ်ေမႊ ပီ 2016 ၼႆႉ သိၵ်းမၢၼ်ႈ ပၼ်ႉပႅၼသ
် ၼ်ႇလႆႈသၼ်ႇပဵၼၵ
် ၼ်းႁဝ်းႁႅငး် ထိင်ၶၵ်ႉၵၢၼ် ၽိတး် ပၼ်ႉပႅၼပ
် ိင်
သိၵ်း (War crime) ၽွငး် ၶဝ်ပိတ်ႇၼႃႈသိၵ်းမႂ်ႇေတႃႇပႃႇတီႇမႂ်ႇသင်ၸိင်ႈတႆး / တပ်ႉသိၵ်းၸိင်ႈတႆး SSPP/ SSA ၼႂး် ႄၸႈဝဵငး်
ၵ ၵ်းႄမး ၸိင်ႈတႆးပွတး် ႁင်ႇ၊ ဢွငႈ် တီႈႁိမ်းၸမ် တီႈေတသၢင်ႈၽၢႆႄယးယႂႃႇတွၼႈ် ၼိဝ် ၼိဝ်ႄမႈၼမ်ႉတႈ။
မိဝ်ႈဝၼ်းထိ 03/05/2016 သိၵ်မၢၼ်ႈသီႇတပ်ႉ ဢဵၼႁ
် ႅငး် မွၵႈ် 500 လၵ်ႉတီႈတပ်ႉ 325၊ 502၊ 503 ႄ◌လႈ 114 ဢမ်ႇပၼ် ၾၢင်ႉ
သင်ေသ ေလႃႇတိၵ်းၼႃႈတီႈၽွငး် ငမ်းပႃႇတီႇမႂ်ႇသင်ၸိင်ႈတႆး/တပ်ႉသိၵ်းၸိင်ႈတႆး ဢၼ်ယႇၼႂး် ႄၸႈဝဵငး် ၵ ၵ်းႄမး တၢင်း
ၸၢၼ်း ပဵၵႉ် သမ်ႉ ပႃႇတီႇမႂ်ႇသင်ၸိင်ႈတႆး/တပ်ႉသိၵ်းၸိင်ႈတႆးၼႆႉ ပဵၼၸ
် မ်းဢၼ်ၵိတ်းယိဝ်းဝႆႉၸွမ်း လင်ပွငၸ
် င်
ိ ႈမၢၼ်ႈယဝ်ႉ
ေၵႃႈယဝ်ႉေသ ပိၼ်ႉတီႈၼႆႉပဵၼပ
် ိၼ်ႉတီႈပႃႇတီႇမႂ်ႇသင်ၸိင်ႈတႆး ယႇသဝ်းတင်ႉၼိင်မႃးၶၢဝ်းတၢင်းလၢႆသပ
ိ ်းပီ။
ဝႆၢးပၢင်တိၵ်းႁၢဝ်ႉႁႅငး် ၵိတ်ႇၶိၼ်ႈဝင်ႈၼိင်ႈယဝ်ႉ သိၵ်းမၢၼ်ႈသင်ႇၶိင်ႈမိၼတ
် ိၵ်း ႁိ ဝ်းမိၼမ
် ႅငး် မီႈ ၶဝ်ႈတိၵ်းၸွမ်းမိဝ်ႈ ဝၼ်းထိ
13/05/2016 ေသပွႆႇမၢၵ်ႇလင်းၸွမ်းမႇဝၢၼ်ႈၵၼ်းမိင်းယႇသဝ်း ႄလႈၽွငး် ၵၢင်လိၼ်ေမႊၼၼ်ႉ သိၵ်းမၢၼ်ႈ ၶလယ 23၊ ၶမယ
501၊ 504၊ 115 ႄ◌လႈ 17 မွၵ်ႈ 1,000 လႆႈႁ ပ်ႈယိတ်းဢဝ်ပိၼ်ႉတီႈၸွမ်းႁိမ်းႁမ်းၸိဝ်းၼၼ်ႉယႇယဝ်ႉ။ ၵၼ်းမိင်း 1,000 ပၢႆလႈႆ
ပိၼ်ႉပွႆႇပႅတ်ႈ ႁိ ၼ်းေယးေသ ပၢႆႈေၽးသိၵ်းသိဝ်ယွၼႉ် ပၢင်တိၵ်းၼႆႉ။
လွငႈ် သိၵ်းမၢၼ်ႈပၼ်ႉပႅၼသ
် ၼ်ႇလႆႈၵၼ်းႁၢဝ်ႉႁႅငး် ၵမ်းၼႆႉ ၽွငး် ၶဝ်ပိတ်ႇၼႃႈသိၵ်းေတႃႇပႃႇတီႇမႂ်ႇသင်ၸိင်ႈတႆး/ တပ်ႉသိၵ်း
ၸိင်ႈတႆး ၼႆႉမီးလွငႈ် ပၼ်ႉပႅၼသ
် ၼ်ႇလႆႈၵၼ်းမိင်း 43 ေၵႃႉႁ မ်ႈပႃးၼၢင်းယိငး် ၊ တဵၵး် ဢဝ်ၵၼ်းမိင်းႁဵတ်းႁ ဝ်ႉ ႄၶတဝ်ၶဝ်၊
ေပႃႉထပ်ႉၵၼ်းဝၢၼ်ႈ 5 ေၵႃႉလိဝ်ႁႅငး် ၊ ၶႃႈႁႅမ်ၵၼ်းဝၢၼ်ႈမၢၵ်ႇမိဝ် (ဢမ်ႇမီးပၵ်းမီးပိင်) တီႈေဢႇသတ်းမၼ်း 3 ေၵႃႉ ႄလႈမီး
ၶၢပ်ႈတဝ်တၢႆထင
ႅ ႈ် 5 ေၵႃႉဢၼ်ယင်းပႆႇၸၢင်ႈၵတ်ႇထတ်းႁႃလၵ်းထၢၼ်မၼ်း။
ပႃႈတႂႈ် ၼႆႉ ပဵၼႁ
် ဝ်ႁ ပ်ႈလွငႈ် သိၵ်းမၢၼ်ႈပၼ်ႉပႅၼၼ
် ၼ်ႉယဝ်ႉ
ဝၼ်းထိ

ၽႈထၵ်ႇပၼ်ႉပႅၼ ်

လႆၢးပၼ်ႉပႅၼ ်

ဢွငႈ် တီႈထၵ်ႇပၼ်ႉပႅၼ ်

11-12/05/2016

13/05/2016

ၵၼ်းဝၢၼ်ႈ 30 ေၵႃႉ (ဢိၵ်ႇ

တဵၵ်းဢဝ်ၵၼ်းဝၢၼ်ႈ ႁဵတ်း ႁ ဝ်ႉ

လၵ်ႉဝၢၼ်ႈၼမ်ႉဢၼ်ႇ ၵႂႃႇ

ပႃးၼၢင်းယိငး် )

ႄၶတဝ်ၶဝ်

ဝၢၼ်ႈ ၽႃႉလိမ်ႈ

ၵၼ်းဝၢၼ်ႈ ေၵႃႉၼိင်ႈ မိဝ်ႈ

ယႇၼိဝ်ၶိင်ႈမိၼေ
် သ ဢဝ်မၢၵ်ႇ ပွႆႇ

ႁိမ်းႁမ်းဝၢၼ်ႈ ဢႅၵး် ၵျီး

လဵဝ်တမ်ႉတိဝ်ႉပၢႆးၸႂ်

ႁၢဝ်ႉ

လင်းၸး ႄလႈဢဝ်ၵင
ွ ႈ် ယိဝ်း ၸွမ်း

ႄၸႈ တွၼႈ် ၵ ၵ်းႄမး

ၵၼ်းဝၢၼ်ႈ 3 ေၵႃႉ (တႃႇ 1

ၶႃႈႁႅမ်တၢႆ ၵၼ်းမိင်း ႁၢမ်း ပၵ်း

ႁိမ်းႁမ်း ဝၢၼ်ႈၼမ်ႉၽၢတ်ႇ

ေၵႃႉ မၢတ်ႇၸဵပ်းဝႆႉယဝ်ႉ)

ႁၢမ်းပိင် (ၽဝ်တၢႆ ၵၼ်းမိင်း)

ၵ ၵ်းႄမး

မွၵႈ် 97 လင်ႁိ ၼ်း

ယႃႉၵွႆ ယွငသ
် မ
ိ ်းၶဝ်ႈ ၶွင် ၵိၼ ်

ဝၢၼ်ႈၼမ်ႉၽၢတ်ႇ၊ ဢႅၵ်းၵျီး

ၵၼ်းဝၢၼ်ႈႄလႈ ၶဝ်းၶွင် တၢင်ႇ

ႄလႈဝၢၼ်ႈဝဝ်းလင်

ႁႅငး်
14/05/2016

14/05/2016

ၸိဝ်း၊ ဢဝ်ၾးႆ ၽဝ် ႁိ ၼ်း 2 လင်
18-19/05/2016

20-21/05/2016

20/05/2016

ၵၼ်းဝၢၼ်ႈ 6 ေၵႃႉ

တဵၵ်းဢဝ်ၵၼ်းဝၢၼ်ႈႁဵတ်းႁ ဝ်ႉ

လၵ်ႉဝၢၼ်ႈပၢင်ႇေလႃႉ

ႄၶတဝ်

ၵႂႃႇထိင်ဝၢၼ်ႈၼွငၵ
် ၢႂ င်

ၵၼ်းဝၢၼ်ႈ 6 ေၵႃႉ (ႁ မ်ႈ ပႃး

တဵၵ်းဢဝ်ၵၼ်းဝၢၼ်ႈ

ႁဵတ်းႁ ဝ်ႉ

လၵ်ႉတီႈဝၢၼ်ႈၼွငၵ
် ၢႂ င်

ပႇႄၵႇ)

ႄၶတဝ်

ၵႂႃႇထိင်ဝၢၼ်ႈၼမ်ႉဝႃႈ

ၵၼ်းမိင်း 5 ေၵႃႉ (ယင်းပႆႇ

ၶႃႈႁႅမ်ႁၢမ်းပၵ်းႁၢမ်းပိင်

ဝၢၼ်ႈဝဝ်းလင်

ၸၢင်ႈ ၵတ်ႇထတ်း)

(ၽဝ်ပႅတ်ႈတဝ်တၢႆ)

ၵဝ်ႉငဝ်ႈသၼ်ႇလႆႈၵၼ်းႁဝ်းၶႃႈ သၢၼ်ၶတ်း လွငႈ် ပၼ်ႉပႅၼသ
် ၼ်ႇလႆႈၵၼ်းႁၢဝ်ႉႁႅငး် ဢၼ် သမ်ႉေပႃးထိင်ၶၵ်ႉၵၢၼ်ၽတ
ိ ်း ပၼ်ႉ
ပႅၼ ် ပိင်သၵ်
ိ းၼႆႉႁၢဝ်ႉႁၢဝ်ႉႁႅငး် ႁႅငး် ေသ တၵ်းယွၼး် ႁ်ႈႂၵိတ်းယိတ်းပႅတႈ် လွငႈ် ပွႆႇဝၢင်းၶႂၢင်းပၼ်ေၵႃႉႁဵတ်းၽိတး် / ေၵႃႉပၼ်ႉ
ပႅၼ ် ဢမ်ႇလႆႈႁပ်ႉတၢင်းၽိတး် ၼၼ်ႉယႇ။
တင်ႇဝင်းၸၢတ်ႈၸိင်ႈလမ်ႈၾႃႉ လဝ်ႇလႆႈဢွၵ်ႇၸိၸမ်ႈထတ်းသၢင်ႈသိၵ်းမၢၼ်ႈ ၵဵဝ်ႇၵပ်းလွငႈ် ပိတ်ႇၼႃႈသိၵ်း ႄလႈၵၢၼ်ပၼ်ႉ
ပႅၼပ
် ိင်သၵ်
ိ း ဢၼ်ပဵၼတ
် ဝ်ယၢင်ႇႁၢႆႉၸႃႉ တွၼႈ် တႃႇ ၶၵ်ႉၵၢၼ်လွငႈ် ငမ်းယဵၼၼ
် ႉႆ ယႇ။ ၵဝ်ႉငဝ်ႈသၼ်ႇလႆႈၵၼ်းၸိင်ႈ တႆးႁဝ်း
ၶႃႈ ငိၼး် ၼႅငၸ
် ၸ
်ႂ မ
ွ ်း ၶၢဝ်းတၢင်းတဝ်တႅၼး် မိင်းယႊ ပ်ႊဢၼ်ေလႇယဵမ်ႈသီႇေပႃႉ (ၾၢႆႇတၢင်းဢွၵ်ႇၵ ၵ်းႄမး) မိဝ်ႈဝၼ်းထိ
16/05/2016 လွငႈ် ဢၼ် ဢမ်ႇတၵ်ႇလၢတ်ႈေသႉေၼးသိၵ်းမၢၼ်ႈေသၸိဝ်ႉေသပိင် ၵဵဝ်ႇၵပ်းလွငႈ် ပၢင်တိၵ်းၼႆႉႄ◌လႈ တၢင်း
ႁဵတး် ႁၢႆႉၸႃႉလင်သၵ်
ိ းမၢၼ်ႈၼႆႉေၵႃႈ ဢမ်ႇဢဝ်ဢၵ
ွ ႇ် လၢတ်ႈေၼသင်ၼၼ်ႉယဝ်ႉ။

လိဝ်ၼၼ်ႉၵဝ်ႉငဝ်ႈသၼ်ႇလႆႈၵၼ်းၸိင်ႈတႆးႁဝ်းၶႃႈ

ၶႂ်ႈသိပ်ႇသပ်းၸႅငႈ် ႄၼပၢင်တိၵ်းဢၼ်ၵတ်
ိ ႇၶိၼ်ႈ

ႁိမ်းႁမ်းဢွငႈ် တီႈၽၢႆ

ႄယးယႂႃႇ တွၼႈ် ၼိဝ်ၼၼ်ႉယႇ။ ၵၼ်းမိင်းၼႂး် ပိၼ်ႉတီႈတိၼ်းဝႃႈဢွၵ်ႇသဵင် သၢၼ်ၶတ်းၶင်းၵၢၼ်ၼႉႆ ယဝ်ႉေသ လွငႈ် တၢင်းဢၼ်
လႆႈၵိတ်ႇ ပဵၼပ
် ၢင်တိၵ်းပွၵ်ႈၼႆႉေၵႃႈသၢႆငၢႆလပ
ႅ ်ႈတိၼ်းၶႂ်ႈပဵၼယ
် ၼ
ွ ႉ် သိၵ်းမၢၼ်ႈၶႂႈ် ၵမ်းၵမ်ပိၼ်ႉတီႈၼႆႉ ပိဝ်ႈတႃႇဢဝ်လွငႈ် ႁ မ်ႇ
လမ်ႈ တႃႇလွငႈ် တိၵ်ႉေၵႃႇသၢင်ႈၽၢႆၼၼ်ႉယဝ်ႉ။ ႁဝ်းၶႃႈၶႂ်ႈသိပ်ႇတၵ်းယွၼး် ထိင်ၶမ
ွ ်ႊပၼီႊၼွၵ်ႈမိင်းၸိဝ်းႁ မ်ႈၸွမ်း ၶင်း
ၵၢၼ်ၼႉႆ ႄလႈၽၢႆတၢင်ႇ ဢၼ်ၼဝ်
ိ ႄမႈၼမ်ႉတႈ ဢၼ်ၶွမ်ႊပၼီႊ မိင်းသဝိတ်ႊၸလႅၼႊ် ၊ ၵျိ ဝ်ႊမၼ်ႊ၊ ေၼႃႊဝၺ်ႊ၊ ၵျပၢၼ်ႊ
ႄလႈ ႄၶႇၶဝ်ႁ မ်ႈပၼ်ႈၸွမ်း ႁ်ႈႂၵိတ်းယိတ်းပႅတ်ႈၵၢၼ်လင်းတိၼ်းလၢင်း ဢမ်ႇၼၼ် ဢၼ်ၶၢမ်ႇၸၼ်ႉပၼ်ႁႅငး် (လင်းတိၼ်း)
ၵၢၼ်ပၼ်ႉပႅၼ ် ဢၼ်သၵ်
ိ းမၢၼ်ႈ ႁဵတ်းၽိတ်းဝႆႉ ပိဝ်ႈတႃႇတီႇၽဵဝ်ႈ သဵၼႈ် တၢင်း တႃႇသၢင်ႈၽၢႆၼၼ်ႉယဝ်ႉ။

ႁ ဝ်ယႈွႆ လွငႈ် သိၵ်းမၢၼ်ႈပၼ်ႉပႅၼသ
် ၼ်ႇလႆႈၵၼ်း ၼး်ႂ ႄၸႈဝဵငး် ၵ ၵ်းႄမး ဝၼ်းထိ 11-20/05/2016
ၵၼ်းမိင်း 30 ေၵႃႉလႆႈထၵ်ႇသိၵ်းမၢၼ်ႈတဵၵ်းဢဝ်ႁဵတး် ႁ ဝ်ႉႄၶတဝ်
ဝၼ်းထိ 11/05/2016 သိၵ်းမၢၼ်ႈမွၵ်ႈ 100 ေၵႃႉ တိၺ ွပ်းၵၼ်းဝၢၼ်ႈၼမ်ႉဢၼ်ႇ ၼႃးမၼ်း ဢိင်ႇၵင်းၼိဝ်ႉ 30 ေၵႃႉေသ ၸိ
သင်ႇ ႁ်ႈႂၶဝ်ဢၼ
ွ ၼ
် မ်းတၢင်းၵႂႃႇၸးဝၢၼ်ႈၽႃႉလိမ်ႈ။ ၸိဝ်းၶဝ် လႆႈထၵ်ႇတဵၵး် ၸႂႉ် ၵႂႃႇဢွၼတ
် ၢင်းသိၵ်းၶဝ်။
ၸိဝ်းၶဝ်လႈႆ ႄတႇၶၢဝ်းတၢင်း ယၢမ်း 07:00 မင်းၵၢင်ၼ ်ႂ ဝၼ်းထိ 11/05/2016 လႆႈပႆၼမ်းတၢင်းၵႂႃႇ တင်းၶိၼ်း တင်းဝၼ်း
ေတႃႇေပႃးထိင်ဝၢၼ်ႈၽႃႉလိမ်ႈ ယၢမ်း 09:00 မင်းၵၢင်ၼထ
်ႂ င
ႅ ႈ် ဝၼ်းၼိင်ႈ ေသ ၸင်ႇလႆႈ ထၵ်ႇပွႆႇ။ ၼႂး် ၶၢဝ်းတၢင်း ၼၼ်ႉသိၵ်း
မၢၼ်ႈတိၼ်းဢမ်ႇလဵငႉ် ၶဝ်ႈလဵငႉ် ၼမ်ႉသင်။ မၢင်ၸဝ်
ိ း ယင်းလႆႈ ထၵ်ႇၸႂႉ် ေတႃႉတဵငႇ် ထင်ပိဝ်ႉသိၵ်းမၢၼ်ႈၸိဝ်းၼၼ်ႉၵွၼႇ် ။
တင်ႈၸႂဢ
် ဝ်ႁိ ဝ်းမိၼပ
် ွႆႇမၢၵ်ႇသႂႇ် ၵၼ်းမိင်း
မိဝ်ႈဝၼ်းထိ 13/05/2016 ၼၼ်ႉၵၼ်းဝၢၼ်ႈၸဝ်ႈႁႆႈၼႃးေၵႃႉၼိင်ႈ ဢႃယ 60 ပီ လႆႈထၵ်ႇသိၵ်း မၢၼ်ႈယႇ ၼိဝ်ႁိ ဝ်း မိၼမ
် ႅငး်
မီႈၶဝ်ေသဢဝ်မၢၵ်ႇပွႆႇလင်းႄလႈဢဝ်ၵွငႈ် ယိဝ်းသႂႇ် ေသ ႁဵတး် ႁ်ႈႂတမ်ႉတိဝ်ႉ ပၢႆးၸႂ်ႁၢဝ်ႉႁႅငး် ။
မိဝ်ႈဝၼ်းၼၼ်ႉ လင်းဢွငႇ် ထၼ်း ၵၼ်းဝၢၼ်ႈ ဢႅၵ်းၵျီး ဢိင်ႇႁၢႆးၵၺ် ၵႂႃႇႁဵတ်းႁႆႈသၼ်မၼ်းဢၼ်မီး ၼွၵ်ႈဝၢၼ်ႈ။ ၽွငး် မၼ်း
လႆႈငိၼး် သဵငႁ
် ိ ဝ်းမိၼမ
် ိၼမ
် ႃးၼိဝ်ႁ ဝ်မၼ်းၼၼ်ႉ မၼ်းဢွၵႇ် ၼႂး် ႁႆႈမၼ်းမႃးယႇတီႈပၢင်ႇပဵငး် ေသမင်ႈတၺ်း။ သိၵ်းမၢၼ်ႈ
ဢၼ် ယႇၼိဝ်ႁိ ဝ်းမိၼၼ
် ၼ်ႉႁၼ်မၼ်းေသဢဝ်မၢၵ်ႇ ပွႆႇလင်းၸးမၼ်းသၢမ်လၵ်ႈႄလႈဢဝ်ၵင
ွ ႈ် ၸၢၵ်ႈယိဝ်းသႂႇ် ၸးမၼ်း။ ၵၢမ်ႇ
လီ ႄလႈ ဢမ်ႇတိဝ်ႉမၼ်း၊ ၵၺ်းၵႃႈတမ်ႉတိဝ်ႉပၢႆးၸႂႁ
် ၢဝ်ႉႁႅငး် ေတႉေတႉ။ မၼ်းလႅၼႈ် မိဝ်းၸးပီႈၼွငႉ် လၵ်ႈေမးမၼ်းေသ
လၢတ်ႈ ေၼလွငႈ် တၢင်းမၼ်း၊ ၵၺ်းၵႃႈတင်ႈႄတႇၼၼ်ႉမႃး မၼ်းၼႆႉတမ်ႉတိဝ်ႉပၢႆးၸႂ် ႁၢဝ်ႉႁၢဝ်ႉ ႁႅငး် ႁႅငး် သမ်ႉေပႃး ဢမ်ႇ
တွငး် ဝႃႈၽႂပ
် ဵၼၽ
် ်ႂ ၼႂး် ႁိ ၼ်းၼႂး် ေယးမၼ်းယဝ်ႉ။ မၼ်းႄတႇၼႃႈႁိ ၼ်းယဝ်ႉ မီးလၵ်ႈလၢင်းသွငေ
် ၵႃႉ။
ၵၼ်းဝၢၼ်ႈ 5 ေၵႃႉလႆႈထၵ်ႇသိၵ်းမၢၼ်ႈေပႃႉထပ်ႉေသဢဝ်ၾးႆ သ တ်ႉ ႄလႈတဵၵ်းၸႂႉ် ႁၢပ်ႇေၶျႃး
မိဝ်ႈဝၼ်းထိ 14/05/2016 ၼၼ်ႉသိၵ်းမၢၼ်ႈ ၶမယ တပ်ႉ 504 တိၺ ွပ်းႄလႈေပႃႉထပ်ႉၵၼ်းဝၢၼ်ႈ ႁႃႈေၵႃႉၶၢဝ်းတၢင်းသွင်
ၶိၼ်းေသ တဵၵး် ၸႂႉ် ၶဝ်ႁၢပ်ႇေၶျႃး။ ၵၼ်းဝၢၼ်ႈႁႃႈေၵႃႉၼၼ်ႉ
1.

ၸၢႆးသိငႇ် ဢႃယ 28 ၵၼ်းဝၢၼ်ႈဢႅၵး် ၵျီး

2.

ၸၢႆးပၼ်ၸိတတ
် ဢႃယ 36 ၵၼ်းဝၢၼ်ႈဢႅၵ်းၵျီး

3.

ၸၢႆးၼၼ်တယ
ိ ဢႃယ 36 ၵၼ်းဝၢၼ်ႈဢႅၵ်းၵျီး

4.

လင်းမွငႇ် ၵၢၼ်ႇ ဢႃယ 40 ၵၼ်းဝၢၼ်ႈ ဢႅၵ်းၵျီး

5.

ၸၢႆးသေၸယ ဢႃယ 45 ၵၼ်းဝၢၼ်ႈၼမ်ႉၽၢတ်ႇ

ၵၼ်းဝၢၼ်ႈဢႅၵ်းၵျီးၵမ်ႉၼမ်

ဢွၼၵ
် ၼ်ပၢႆႈေၽးသိၵ်းသိဝ်ၵႃႂ ႇပိင်ႈႁ မ်ႈတီႈဝတ်ႉ/ၵ င်းပၢင်ႇေလႃႉ

တင်ႈႄတႇဝၼ်းထိ
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13/05/2016 ၼၼ်ႉယဝ်ႉ၊ ၵၺ်းၵႃႈၵၼ်းဝၢၼ်ႈဢႅၵ်းၵျီးသီႇေၵႃႉ ၸၢႆးသိငႇ် ၊ ၸၢႆးပၼ်ၸိတတ
် ၊ ၸၢႆးၼၼ်တိယ ႄလႈလင်း
မွငႇ် ၵၢၼ်ႇ ၶဝ်သႇီ ေၵႃႉၼႆႉ ယႇဝႆႉပႂ်ႉလလွမ်တၺ်း ႁိ ၼ်းေယး။ ၵၺ်းၵႃႈ မိဝ်ႈၶဝ်ငၼ
ိ း် သဵငမ
် ၢၵ်ႇ သဵငၵ
် ွငႈ် ႁ ၼ်ႈပၼ်းမႃး မိဝ်ႈ
ဝၼ်းထိ 14/05/2016 ၼၼ်ႉ ၶဝ်ေၵႃႈဢွၼၵ
် ၼ်ပွႆႇပႅတႈ် ႁိ ၼ်းေယးေသ ဢၢင်ႈၵႂႃႇပိင်ႈႁ မ်ႈပၢင်ႇေလႃႉၼင်ႇၵဝ်ႇယဝ်ႉ။
ၽွငး် ၶဝ် တိၵ်ႉပႆ ၽၢတ်ႈၵႂႃႇတၢင်းဝတ်ႉၼမ်ႉၽၢတ်ႇၽွငး် ၶၢဝ်းယၢမ်း 08:00 မင်းၵၢင်ၼၼ
်ႂ ၼ်ႉ ၵႂႃႇႁ ပ်ႉၺႃးသႂႇ် သိၵ်းမၢၼ်ႈေသ
လႆႈထၵ်ႇ တိၺ ွပ်း။ တီႈၼၼ်ႈသိၵ်းမၢၼ်ႈမီး မွၵ်ႈ 100 ေၵႃႉယႇဝႆႉတီႈ ၼမ်ႉၽၢတ်ႇ ၽွငး် ၼၼ်ႉ။
ၽွငး် ၼၼ်ႉၼင်ႇၵဝ်ႇ ၸၢႆးသေၸယ ၵၼ်းဝၢၼ်ႈၼမ်ႉၽၢတ်ႇ ေၵႃႉဢၼ်ပၢႆႈေၽးၵႂႃႇတီႈပၢင်ႇေလႃႉ ယဝ်ႉၼၼ်ႉေၵႃႈ ၶိၼ်းပွၵႈ်
မႃး ပိဝ်ႈတႃႇမိဝ်းပွႆႇဝဝ်းၵႂၢးႆ မၼ်းတီႈႁိ ၼ်း၊ ၵၺ်းၵႃႈသမ်ႉလႆႈထၵ်ႇ သိၵ်းမၢၼ်ႈတိၺ ွပ်း ၽွငး် မၼ်းၸၢႆးတိၵ်ႉပႆၽၢတ်ႈၵႂႃႇ တၢင်း
ဝတ်ႉၼမ်ႉၽၢတ်ႇၼၼ်ႉယဝ်ႉ။
ၵၼ်းဝၢၼ်ႈႁႃႈေၵႃႉၼႆႉ လႆႈၺႃးသိၵ်းမၢၼ်ႈပိတ်ႉႄလႈဢဝ်ၶွၼႉ် ၊ ဢဝ်သၼ်ႈၵွငႈ် ေပႃႉထပ်ႉ၊ လိဝ်ၼၼ်ႉလႆႈၺႃးသိၵ်း မၢၼ်ႈ
ဢဝ် မိတႈ် ထိဝ်ၶဝ်ထင
ႅ ႈ် ။ သိၵ်းမၢၼ်ႈ ထၢမ်ၶဝ် ၸွငႇ် ၵဵဝ်ႇၶွငႈ် ၸွမ်းသိၵ်းတႆး ဢမ်ႇၼၼ် ၸွငႇ် ဢဝ်ၶဝ်ႈဢဝ်ငၼ်
ိ းၸွႆႈထႅမ် သိၵ်း
တႆး ၼႆ ၸိဝ်းၼႆႉ။
ၵၼ်းဝၢၼ်ႈသွငေ
် ၵႃႉ ၸၢႆးၼၼ်တိယႄလႈၸၢႆးသေၸယ လႆႈၺႃးသိၵ်းမၢၼ်ႈဢဝ်ၾးႆ သ တ်ႉ ၸွမ်းတဝ်ၶဝ်ေသ ၸႅတ်ႈထၢမ်။
ၵၼ်းဝၢၼ်ႈၸိဝ်းၼႆႉလႆႈၺႃးသိၵ်းမၢၼ်ႈဢဝ်ၸိၵ်ႈမတ်ႉမိဝ်းေပလင်ေသဢဝ်သၼ
ိ ႈ် မတ်ႉပၵ်ႉတႃၶဝ်။ သိၵ်းမၢၼ်ႈၵမ်းၶင် ၶဝ်ဝႆႉ
ၼႂး် သွငႇ် ၾႆးဝတ်ႉ ၶၢဝ်းတၢင်းသွငၶ
် ိၼ်း ဢမ်ႇလဵငႉ် ၶဝ်ႈလဵငႉ် ၼမ်ႉသင်။
ၸၢႆးၼၼ်တယ
ိ လၢတ်ႈႄၼတဝ်ထပ်းမၼ်းဝႃႈ ” သိၵ်းမၢၼ်ႈၶဝ်ဢဝ်မိတႈ် ထိဝ်ၸွမ်းေၶႃးၶႃႈလႆၢလၢႆၵမ်း။ ၶဝ်ဢဝ်သၼ်ႈ ၵွငႈ်
သွငႉ် ပၼ်ၼႃႈတႃ၊ ၶးလင်၊ ၵႅမ်ႈႄလႈသပ်းၶႃႈ။ ယဝ်ႉေၵႃႈဢဝ်ၾးႆ သ တ်ႉ တၢင်းလင်ၶႃႈ၊ ႁ ဝ်မႃႇၶႃႈၶွၼၶ
် ႃႂ ၊ ၸွမ်းဢၵ်းၶႃႈ
ၸိဝ်းၼႆႉ။ ၶဝ်ဢဝ်သၼ်ႈၵွငႈ် သွငႉ် ထပ်ႉပၼ်ၼႃႈၶႅငႈ် ၶႃႈေသမတ်ႉတိၼမ
် တ်ႉမိဝ်းၶႃႈ။ ဢဝ်ၽၼ
ႅ ႇ် ပၵ်ႉတႃၶႃႈ။ ၽွငး် ၼၼ်ႉ
ႄတႉသပ်း ၶႃႈေၵႃႈဢွၵႇ် လိတ်ႈဢွၵႇ် ယၢင်။ သိဝ်ႈၶဝ်းၶႃႈေၵႃႈၼၵ်းၵဝ်ႈလိတ်ႈၵဝ်ႈယၢင်ၵႃႂ ႇသဵငႈ် ။ တႃၶႃႈေၵႃႈၸဵပ်း။ ၶဝ်ဢမ်ႇ
ပၼ် ႁဝ်းၶႃႈ လပ်းၼွၼး် တႃႇသွငၶ
် ိၼ်း” ၼႆ။
ထိင်ၼ ်ႂ ဝၼ်းထိ 16/05/2016 ၼၼ်ႉေၵႃႈၶဝ်တၵ်
ိ ႉၺႃးသိၵ်းမၢၼ်ႈပၵ်ႉတႃ၊ ၺႃးတဵၵး် ၸႂႉ် ႁၢပ်ႇေၶျႃး တႃႇသိၵ်းမၢၼ်ႈၶဝ်ႄလႈ
ၼိင်ႈေၵႃႉလႂ်လႈႆ ပႃးထင်သၵ်
ိ းမၢၼ်ႈဢၼ်ၼမ်ႉၼၵ်း မီးမွၵႈ် 10 ၵီႊလဝ်ႊ။ ၶဝ်လႈႆ ၺႃးတဵၵ်းၸႂ်ႉပႆတၢင်းလၵ်ႉ ဢဝ်ဝတ်ႉၼမ်ႉ
ၽၢတ်ႇ ၵႂႃႇၸးဝတ်ႉပၢင်ႇေလႃႉ (ၵႆၵၼ်မွၵႈ် 5 ၵီႊ လဝ်ႊ မဵတ်ႊ=3 လၵ်းပၢႆ) ၸင်ႇေတၵီႈပၼ်သၼ
ိ ႈ် ပၵ်ႉတႃၼၼ်ႉၶိၼ်း။
တႃႇေတ လႆႈထၵ်ႇပွႆႇၼၼ်ႉေၵႃႈ ၵၼ်းဝၢၼ်ႈၵမ်ႈၽွငႈ် ႄလႈ သင်ၶၸဝ်ႈတၼ်ၼင်
ိ ႈလႆႈယိၼ်ယၼ်ၵမ်ႉထႅမ်ဝႃႈ ပဵၼၵ
် ၼ်း ဝၢၼ်ႈ
ေတႉေတႉ ဢမ်ႇၸႂ်ႈသိၵ်းတႆး ၼႆၵွၼႇ် ၸင်ႇေတပွႆႇပၼ် ၼႆယဝ်ႉ။
ၸၢႆးၼၼ်ႇတိယၼႆႉ လႆႈဢဝ်ၵႃႂ ႇယတ်းယႃတဝ်တႈီ ႁ င်းယႃၵ ၵ်းႄမး ၵွပ်ႈဝႃႈ မၼ်းၸၢႆးၺႃး သိၵ်းမၢၼ်ႈ ေပႃႉထပ်ႉ ႁၢဝ်ႉႁႅငး်
ၼၼ်ႉယဝ်ႉ။

ႁႅမ်တၢႆၵၼ်းမိင်း သၢမ်ေၵႃႉ ၼင်ႇႁၢမ်းပၵ်းႁၢမ်းပိင်
မိဝ်ႈဝၼ်းထိ 19/05/2016 ၼၼ်ႉ လႆႈထပ်းႁၼ်ၵၼ်းဝၢၼ်ႈသၢမ်ေၵႃႉဢၼ်ထၵ်ႇၽဝ်ၼၼ်ႉမီးယႇတၢင်းၸၢၼ်း ဝၢၼ်ႈပၢင်ႇ
ေလႃႉ၊ ၶဝ်သၢမ်ေၵႃႉၼႆႉလႆႈထၵ်ႇသိၵ်းမၢၼ်ႈတိၺ ွပ်းမိဝ်ႈဝၼ်းထိ 14/05/2016။
ၵၼ်းဝၢၼ်ႈသၢမ်ေၵႃႉၼၼ်ႉပဵၼၵ
် ၼ်းဝၢၼ်ႈၼွငၵ
် ၢႂ င်။ ၸိဝ်ႈသဵငၶ
် ဝ်မီးၼင်ႇပႃႈတႂႈ် ၼႆႉ
မၢႆၶပ်ႉ

ၸိဝ်ႈ

ဢႃယ

ၸိဝ်ႈေပႃႈႄမႈ

ၼႃႈႁိ ၼ်း

1

ၸၢႆးဢၢႆႈၼွငႉ် (ႁင်ႉ ) ဢႃၸိငၼ
်

27

လင်းပၼ် ပႃႈၺိငႇ်

ေမးၼၢင်း -ေဢးၶမ်းသႃႇ ဢႃယ

2

မၢႆၵပ်းတဝ် 13/ ၵမၼ (ၼၢႆႇ)

23 မီးလၵ်ႈၸၢႆး ေၵႃႉၼိင်ႈဢႃယ

110825

10 လိၼ်

ၸၢႆးဢၢႆႈမၢတ်ႈ

(ပီႈဢၢႆႈၸၢႆး

30

လင်းပၼ် ပႃႈၺိငႇ်

ေမးၼၢင်း- ေဢးပး ဢႃယ 23

ဢၢႆႈၼွငႉ် ) မၢႆၵပ်းတဝ် 13/ၵမၼ

မီးလၵ်ႈၸၢႆးသၢမ်ေၵႃႉ (ေၵႃႉၼိင်ႈ

(ၼၢႆႇ) 090608

7 ပီ၊ ထႅငႈ် သွင် ေၵႃႉပဵၼပ
် ီႈၼွငႉ်
ၽႃေၽ

3

ၸၢႆးဢၢႆႈတိငႉ်

(ႁင်ႉ )

ၸၢႆးသ

26

လင်းၶဝ်ႇ ပႃႈၼၢင်းဢိၺ်ႈ

ေမးၼၢင်း- ေဢးၶမ်းပး

ပဵၼပ
် ီႈၼွငႉ် ၶႅၼႈ် တွငႉ် ၵၼ်တင်း
ၸၢႆးဢၢႆႈၼွငႉ်
မၢတ်ႈ

ႄလႈၸၢႆးဢၢႆႈ

မၢႆၵပ်းတဝ်

13/ၵမၼ

(ၼၢႆႇ) 130401

မိဝ်ႈဝၼ်းထိ 13/05/2016 ၼၼ်ႉ ၸၢႆးဢႃၸိၼၼ
်
လႆႈထၵ်ႇၺႃးယိဝ်းသႂႇ် တီႈၵွငႇ် ေၵႃႈ ပွငႇ် တၢင်းလွတႇ် ေၶႃး ၽွငး် ဢဝ်
ၶဝ်ႈၼမ်ႉ သင်ႇပၼ် ပႃႇတီႇမႂ်ႇသင်ၸိင်ႈတႆး/ တပ်ႉသိၵ်းၸိင်ႈတႆး SSPP/SSA ၽွငး် ပဵၼပ
် ၢင်တၵ်
ိ းၵၼ်တင်းသိၵ်းမၢၼ်ႈ ႁိမ်း
ဝၢၼ်ႈ ဢႅၵ်းၵျီး။ မၼ်းၸၢႆး မီး ၾ ၼ်းဢၼ်ၼင်
ိ ႈေသထဝ်းႁႃပီႈၼွငႉ် မၼ်းၸၢႆးမႃးၸွႈႆ ဢဝ်ၵႃႂ ႇ။ မိဝ်ႈဝၼ်းထိ 14/05/2016
ၼၼ်ႉပီႈဢၢႆႈမၼ်း ၸၢႆးဢၢႆႈ မၢတ်ႈႄလႈတင်းပီႈၼွငႉ် ၶႅၼႈ် တွငႉ် ၶဝ်ၸၢႆးတိငႉ် ၶီႇတင်း တ်ႊၶိင်ႈေသဢၢင်ႈၵႂႃႇႁပ်ႉဢဝ်မၼ်း။
ၶဝ်ေၵႃႈဢဝ်မၼ်းသွၼႉ်

တ်ႊ ေသ ၶီႇ တ်ႊၶိင်ႈမႃး တၢင်း ဝၢၼ်ႈၼမ်ႉၽၢတ်ႇ ယဝ်ႉ လႆႈထၵ်ႇသိၵ်းမၢၼ်ႈၸႂႉ် ၵိတ်းႄလႈ တိ

ၺ ွပ်း ဝႆႉ။ လွငႈ် ၸိဝ်းၼႆႉ ၵၼ်းဝၢၼ်ႈ ၼမ်ႉၽၢတ်ႇၵမ်ႈ ၽွငႈ် လႆႈႁၼ်မႅၼႈ် ။

မိဝ်ႈဝၼ်းထိ

19/05/2016

ၼၼ်ႉၵၼ်းဝၢၼ်ႈပၢင်ႇေလႃႉ

ႁ ၵ်းေၵႃႉဢၼ်လႆႈထၵ်ႇသိၵ်းမၢၼ်ႈတဵၵး် ၸႂႉ် ၼမ်းတၢင်း ၵႂႃႇ
ၸး ဝၢၼ်ႈၼွငၵ
် ၢႂ င်ၼၼ်ႉ ဢွၼၵ
် ၼ်ပွၵ်ႈႁိ ၼ်းေသ ၽွငး် ၶဝ်
ပႆၽၢတ်ႈၵႂႃႇၼၼ်ႉ လႆႈထပ်းႁၼ်ၵွငတ
် ဝ်ႈ ၵၼ်းသၢမ် ေၵႃႉ
ၼၼ်ႉ ၵိတ်းဝႆႉတီႈၵွငး် မၢၵ်ႇမင်ႈၵၢၼ်ႈလႅင် ၼႂး် ႄၵႈ ၼမ်ႉ
ၽၢတ်ႇ ႄလႈပၢင်ႇေလႃႉ။ ၽွငး် ၶဝ်ႁတ်ႈထိင် ပၢင်ႇေလႃႉ
ၶိၼ်းၼၼ်ႉ ၶဝ်ၶိၼ်း ၶႆႈ လၢတ်ႈႄၼၽႈယႂႇ် ၵၼ်းဝၢၼ်ႈ တီႈ
ၼၼ်ႈေသ ၽႈယႂႇ် ၵၼ်းလင် တီႈၼၼ်ႈတွငး် လႆႈဝႃႈ ပဵၼ ်
ၵၼ်း ဝၢၼ်ႈၼွင် ၵႂၢင်သၢမ်ေၵႃႉ ဢၼ်လႆႈထၵ်ႇတိၺ ွပ်း မိဝ်ႈ

လပ်ႇၵွငတ
် ဝ်ႈ ၵၼ်းဝၢၼ်ႈၼွငၵ
် ၢႂ င် 3 ေၵႃႉ

ဝၼ်းထိ 14/05/2016 ၼၼ်ႉၼႆယဝ်ႉ။ ၶဝ်ေၵႃႈၶိၼ်း သိပ်ႇ
ၾ ၼ်း ႁင်ႉ ႁႃပႇႄၵႇ ဝၢၼ်ႈၼွငၵ
် ၢႂ င်ေသ မိဝ်ႈဝၼ်းထိ 19/05/2016 ၼၼ်ႉ ၵၼ်းဝၢၼ်ႈ ၵမ်ႈၽွငႈ် ဢဝ်ထဝ်ႈေသၵႂႃႇတၺ်းတီႈ
ၵွငတ
် ဝ်ႈ။ ၶဝ်ပွႆႇ ၵွငတ
် ဝ်ႈ ဝႆႉေတႃႇ ထိင် ထႅငႈ် ဝၼ်းၼိင်ႈ ဝၼ်းထိ 20/05/2016 ေသၸင်ႇေတၶိၼ်းၵဵပ်းဢဝ်လပ်ႇ ၵႂႃႇတီႈဝတ်ႉ
ပၢင်ႇေလႃႉ။ ဝၼ်းထိ 21/05/2016 ၼၼ်ႉ ၸင်ႇၸတ်းပၢင်ၸႃႉ(ပၢင်မႃႇသႃႇ)လဵၵ်ႉလဵၵႉ် ဢွၼႇ် ပၼ်ၶဝ်။
လွငႈ် ယႃႉၵွႆၶဝ်ႈၼမ်ႉတၢင်းၵိၼႄ် လႈၶဝ်းၶွငၵ
် ၼ်းဝၢၼ်ႈ သၢမ်ဝၢၼ်ႈ
မိဝ်ႈဝၼ်းထိ 14/05/2016 ၼၼ်ႉ သိၵ်းမၢၼ်ႈ ၸိဝ်းပၵ်းယႇ
ၼႂး် ဝၢၼ်ႈၼမ်ႉၽၢတ်ႇ (ဢၼ်မီး 40 လင်ႁိ ၼ်း) ၵႂႃႇသွၵႈ် တဝ်
ႁိ ၼ်း ၵၼ်းဝၢၼ်ႈ ႁိ ၼ်းၼိင်ႈယဝ်ႉႁိ ၼ်းၼိင်ႈေသ ယႃႉၽၵ်းတ
ႁိ ၼ်း ႄလႈယႃႉၵွငယ
် ွငၶ
် ဝ်ႈႄယးၶဝ်ႈၵၼ်းဝၢၼ်ႈ။ ၶဝ်ယႃႉ ပႅတ်ႈ
ထင် ၶဝ်ႈ၊ ၶဝ်ႈၵၢပ်ႇ ႄလႈပၼ်ၸဝ်
ိ းၼႆႉေပႃးမၢၵ်ႇမိဝ်ၵႃႂ ႇ ၼိဝ်
လိၼ ် သဵငႈ် မတ်း။ လိဝ်ၼၼ်ႉဢဝ်ၵဝ်
ိ သႇ်ႂ ၼႂး် ထၢင်ၼမ်ႉ မၼ်း
ၶိင်ႈ

တ်ႊၶိင်ႈၵၼ်းဝၢၼ်ႈ။ လွငႈ် ၼႆႉသင်ၶၸဝ်ႈတၼ်ၼင်
ိ ႈ တီႈ

ဝတ်ႉလႆႈႁၼ်မႅၼႈ် ။
ထင်ၸိဝ်ႉၽၼ်းႄလႈ ပၺ် ဢၼ်ထၵ်ႇယႃႉၵွမ
ႆ ၢၵ်ႇမိဝ်

ၽွငး် ဝၼ်းထိ 14-16/05/2016 ၼၼ်ႉသိၵ်းမၢၼ်ႈ ယႃႉလႅဝ်ၶဝ်း

ၼႂး် ဝၢၼ်ႈဝဝ်းလင်

ၶွငၵ
် ၼ်းဝၢၼ်ႈဢႅၵး် ၵျီး (ဢၼ်မီးလင်ႁိ ၼ်း 25) ႄလႈဝၢၼ်ႈ
ဝဝ်းလင် (ဢၼ်မီးလင်ႁိ ၼ်း 32) မိၼ်ၼထ
ႆ င
ႅ ႈ် ။ ၼႂး် ဝၢၼ်ႈဝဝ်းလင် ၼႆႉႁိ ၼ်းၵၼ်းဝၢၼ်ႈသွငလ
် င်လႆႈထၵ်ႇ ၽဝ်ပႅတ်ႈထႅငႈ် ေသ
တ်ႊၶိင်ႈႄလႈၸၢၵ်ႈထႆၼႃးၵၼ်းဝၢၼ်ႈလမ်းၼိင်ႈေၵႃႈၺႃးယႃႉၵွထ
ႆ င
ႅ ႈ် ။

သိၵ်းမၢၼ်ႈဢဝ်ၵၼ်းဝၢၼ်ႈႁ ၵ်းေၵႃႉ ႁဵတး် ႁ ဝ်ႉႄၶတဝ်

မိဝ်ႈဝၼ်းထိ 18/05/2016 ၼၼ်ႉ ၵၼ်းဝၢၼ်ႈပၢင်ႇေလႃႉ 6 ေၵႃႉ လႆႈၺႃးသိၵ်းမၢၼ်ႈတဵၵး် ၸႂႉ် ၼမ်းတၢင်း လၵ်ႉဝၢၼ်ႈ ပၢင်ႇ
ေလႃႉ ၵႂႃႇၸးဝၢၼ်ႈၼွငၵ
် ၢႂ င် ဢၼ်ၵႆမွၵႈ် 9 လၵ်း။
ၵၼ်းဝၢၼ်ႈၸိဝ်းၼႆႉလႆႈထၵ်ႇတဵၵး် ၸႂႉ် ၼမ်းတၢင်း ၵႂႃႇဢွၼတ
် ၢင်းသိၵ်းမၢၼ်ႈဢၼ်မီးဢဵၼႁ
် ႅငး် မွၵႈ် 100 ေၵႃႉၵႂႃႇတင်းၶိၼ်း။
ၵၼ်းဝၢၼ်ႈဢမ်ႇလႆႈၵိၼၶ
် ဝ်ႈၵိၼၼ
် မ်ႉသင်။ ထိင်ထင
ႅ ႈ် ဝၼ်းၼိင်ႈ ဝၼ်းထိ 19/05/2016 ၼၼ်ႉသိၵ်းမၢၼ်ႈ ၸင်ႇပွႆႇၶဝ်ၼး်ႂ
ဝၢၼ်ႈပၢင်ႇေလႃႉ။
ၵၼ်းဝၢၼ်ႈႁ ၵ်းေၵႃႉလႆႈၺႃးသိၵ်းမၢၼ်ႈတဵၵ်းဢဝ်ႁဵတး် ႁ ဝ်ႉႄၶတဝ်
မိဝ်ႈဝၼ်းထိ 20/05/2016 ၼၼ်ႉ ၵၼ်းဝၢၼ်ႈ 5 ေၵႃႉႄလႈပႇႄၵႇဝၢၼ်ႈ ဢးေတႇဝိငႇ် ဝၢၼ်ႈၼွငၵ
် ၢႂ င် လႆႈၺႃးသိၵ်းမၢၼ်ႈ 100
ေၵႃႉတဵၵး် ၸႂႉ် ၶဝ်ၼမ်းတၢင်းၵႂႃႇၸးဝၢၼ်ႈၼမ်ႉဝႃႈ။ ၶဝ်ႄတႇဢွၵ်ႇဝၢၼ်ႈၼွငၵ
် ၢႂ င်မွၵ်ႈၶၢဝ်းယၢမ်း 2:00 ၵၢင်ၼၸ
်ႂ ဝ်ႉ ေသႁတ်ႈ
ၵႂႃႇတီႈဝၢၼ်ႈၼမ်ႉဝႃႈ မွၵႈ် ၶၢဝ်းယၢမ်း 5:00 ၵၢင်ၼ ်ႂ ဝၼ်းထိ 21/05/2016။ ၵၼ်းဝၢၼ်ႈဢမ်ႇလႆႈၵိၼၶ
် ဝ်ႈၵိၼ ် ၼမ်ႉသင်။
ဝႆၢးၼၼ်ႉသိၵ်းမၢၼ်ႈၶိၼ်းပွႆႇၶဝ်ပွၵ်ႈႁိ ၼ်းၶိၼ်း။
ၼႂး် ၼၼ်ႉၸိဝ်ႈၵၼ်းဝၢၼ်ႈသွငေ
် ၵႃႉပဵၼ ် ၸၢႆးမျိၼႉ် ဢႃယ 35 ႄလႈၸၢႆးၸၼ်တိမႃ ဢႃယ 32။
ထပ်းႁၼ်ၶၢပ်ႈတဝ်တၢႆၵၼ်းဝၢၼ်ႈႁႃႈေၵႃႉၼး်ႂ ဝၢၼ်ႈဝဝ်းလင်
မိဝ်ႈဝၼ်းထိ 12-13/05/2016 ၼၼ်ႉ မီးပၢင်တိၵ်းႁၢဝ်ႉႁႅငး် ႁိမ်းႁမ်းဝၢၼ်ႈဝဝ်းလင်။ ၽွငး် ၼၼ်ႉ ၵၼ်းဝၢၼ်ႈဝဝ်းလင် ၵမ်ႈၼမ်
ဢွၼၵ
် ၼ်ပွႆႇပႅတ်ႈႁိ ၼ်းေယးေသပၢႆႈေၽးသိၵ်း၊ ၵမ်ႈၼမ်ၵႃႂ ႇပိင်ႈႁ မ်ႈတီႈဝတ်ႉပၢင်ႇေလႃႉ။
ၽွငး် ၵၼ်းဝၢၼ်ႈပွၵႈ် ၶိၼ်းႁိ ၼ်းၶဝ် ဝၼ်းထိ 20/05/2016 ဝႆၢးပၢင်တိၵ်းၼၼ်ႉ ၵၼ်းဝၢၼ်ႈလႆႈထပ်းႁၼ်ႁိ ၼ်းေယးႄလႈ ၶဝ်း
ၶွငၶ
် ဝ်လႆႈထၵ်ႇယႃႉၵွႆ ေသ ႁိ ၼ်းသွငလ
် င်လႈႆ ထၵ်ႇၾႆးၽဝ်ပႅတ်ႈ။ ၵွငတ
် ဝ်ႈႁိ ၼ်းဢၼ်ၵတ်
ိ းဝႆႉၼၼ်ႉ ပဵၼႁ
် ိ ၼ်း ေမႃယႃ
လင်းေသႃးေပတႄလႈ လႆႈထပ်းႁၼ်ပႃးၶၢပ်ႈတဝ်ႈတဝ်တၢႆ သွငေ
် ၵႃႉ။
တီႈလင်ႁိ ၼ်းလင်းထၼ်းဢွငႇ် ၼႂး် လၵ်းထၢင်ၽၢႆႈၼၼ်ႉ ထပ်းႁၼ်ပႃးၶၢပ်ႈ
တဝ်တၢႆၵၼ်းဢၼ်ထၵ်ႇၽဝ်ပႃး။
ၶၢပ်ႈတဝ်တၢႆဢၼ်ထၵ်ႇၽဝ်ထင
ႅ ႈ် ဢၼ်ၼင်
ိ ႈ

လႆႈထပ်းႁၼ်တီႈၼွၵႈ် ဝၢၼ်ႈ

ဢၼ်ၵႆမွၵႈ် 15 ၼႃးထီး ေပႃးပႆလၵ်ႉတီႈ ဝၢၼ်ႈၵႂႃႇ ေသ မီးဝႆႉတီႈၶၢင်ႈတၢင်း။
ၶၢပ်ႈတဝ်တၢႆၸဝ်
ိ းၼႆႉယင်းပႆႇၸၢင်ႈၵတ်ႇထတ်းတၺ်း၊ ၵၺ်းၵႃႈ ၵၼ်းဝၢၼ်ႈ
ပႃႈတႂႈ် ၼႆႉလႆႈႁၢႆလၢႆဝႆႉ တင်ႈႄတႇဝၼ်းထိ 13/05/2016 ေသ လွမ်ၵဝ် ဝႆႉဝႃႈ
ယဝ်ၸၢင်ႈပဵၼၸ
် ဝ်
ိ းၶဝ်။
ထင်ၸိဝ်ႉၽၼ်းႄလႈ ပၺ် ဢၼ်ထၵ်ႇ ယႃႉၵွႆ
မၢၵ်ႇမိဝ် ၼႂး် ဝၢၼ်ႈဝဝ်းလင်

1.

ၸၢႆးေၵျႃႇလၼ်း ဢႃယ 40 ၵၼ်းဝၢၼ်ႈဝဝ်းလင် (ေပႃႈႄမႈ လင်း လၢႆးၶမ်း ၼႆၢးတိ)

2.

ၸႆၢးေပႃႇ ဢႃယ 23 ၵၼ်းဝၢၼ်ႈဝဝ်းလင် (ေပႃႈႄမႈ လင်းေၸႃး ပႃႈၺ ၼ်ႉ)

3.

ၸၢႆးထၼ်းသၺ်ႇ ဢႃယ 33 ၵၼ်းဝၢၼ်ႈဢႅၵး် ၵီး (ေမးၼၢင်း ၼၢင်းသႅငလ
် ႃႇ)

4.

ၸၢႆးေၵႃး ဢႃယ 22 ၵၼ်းဝၢၼ်ႈပၢင်ၵႅၼ ် (ေပႃႈႄမႈ လင်းသၢင်ႇထၼ်း ပႃႈထၼ်း)

ၵပ်းသိပ်ႇတွငႈ် ထၢမ်
ၸၢႆးေႁႃသႅင်

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

ၸၢႆးၶိၼ်းမႂ်ႇ

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

