ၽိၼ
ု တ
် ၢမ်းငဝ်းလ း ၵဝ်ႉငဝ်ႈသုၼႇ် လႆႈၵူၼး် ၸိင
ု ႈ် တႆး
ဝၼ်းထိ 20/3/2019
သိၵ
ု း် မၢၼ်ႈပိတ
ု ႇ် ၼႃႈသိၵ
ု း် တၢင်းလိၼႄ
် လႈၵၢင်ႁၢဝ် တႃႇ ပ်ႈယိတ
ု း် လွလ
ႆ င
ူ လ
် မ်ႇလွငႈ် ၼႂးၸိင
ု ႈ် တႆး ပွတး်
င်ႇ၊ ၵူၼး် မိင
ူ း် ေၵႃႉၼိင
ု ႈ် တ မၢတ်ႇၸဵပး် သွငေ
် ၵႃႉ လႆႈပ ႈ ၼ်းေယး 700
ၽွင်းဝၼ်းထိ 9-10/3/2019 ၼၼ်ႉ သိုၵ်းမၢၼ်ႈဢဵၼႁ
် ႅင်းမွၵ်ႈ 400 ပ ပႃးတင်းၶိူင်ႈမိၼတ
် ိုၵ်း ( ဝ်းမိၼ်
မႅင်းမီႈ/helicopter) သွင်လမ်းႄလႈၵွင်ႈၵၢင်ႇပိုတ်ႇပၢင်တိုၵ်း ပ်ႈယိတ
ု ်းဢဝ်တပ်ႉ လမ်ႇလွင်ႈပႃႇတီႇမႂႇသုင်
ၸိုင်ႈတႆး/ တပ်ႉသိုၵ်းၸိုင်ႈတႆး SSPP/SSA တီႈလွႆပၢင်ၶႃး ဢၼ်မီးတၢင်းႄၸႈဝဵင်းသီႇေပႃႉပွတ်းၸၢၼ်း၊
ႁဵတ်း ်ႈ ၵူၼ်းထဝ်ႈၸ းေၵႃႉၼိုင်ႈတ ၊ မၢတ်ႇၸဵပ်းသွင်ေၵႃႉႄလႈ ၵူၼ်းဝၢၼ်ႈမွၵ်ႈ 700 လႆႈပွႆႇပႅတ်ႈ

ၼ်း

ေယးပ ႈေၽးသိုၵ်းသိူဝ်။
ထဝ်ႈၸ းဢႃယု 67 ေၵႃႉၼိုင်ႈၽႃႇၺႃးမၢၵ်ႇေသလႆႈလုတ ၵႂႃႇမိူဝ်ႈဝၼ်းထိ 9/3/2019 ၽွင်းသိုၵ်း မၢၼ်ႈ
တဵၵ်းၸႂႉၵႂႃႇသူင်ႇလိၵ်ႈပၼ်သိုၵ်းတႆး တီႈၼိူဝ်လွႆပၢင်ၶႃး။ ထဝ်ႈၸ းထႅင်ႈေၵႃႉၼိုင်ႈဢၼ် ၵႂႃႇၸွမ်းၼၼ်ႉ
ေၵႃႈၺႃးၸၢၵ်ႇမၢၵ်ႇမၢတ်ႇၸဵပ်းၸွမ်း။ ဝၼ်းထိ 10/3/2019 သမ်ႉထဝ်ႈယိင်း ေၵႃႉၼိုင်ႈၺႃးၸၢၵ်ႇမၢၵ်ႇပီ
ၵူၺ်ႈ (Rocket) ဢၼ်သိုၵ်းမၢၼ်ႈယူႇၼိူဝ်ၶိူင်ႈမိၼ်ေသယိုဝ်းလူင်းသႂႇ ၼ်း ဢၼ်မၼ်းၼၢင်းတိၵ
ု ်ႉႁဵတ်း
ၽၵ်းယူႇ။
ပၢင်တိုၵ်းၼၼ်ႉႁဵတ်း ်ႈၵူၼ်းဝၢၼ်ႈပၢင်ၶႃးႄလႈထႅင်ႈၵဝ်ႈဝၢၼ်ႈဢၼ်ယူႇၼႂးဢိူင်ႇမိူင်းတုင်

တင်းမူတ်း

မွၵ်ႈ 700 လႆႈပ ႈၶဝ်ႈၸူးဝဵင်းႄၵႇသီႇ/ေၵးသီးေသပိုင်ႈ မ်ႈဝႆႉတီႈဝတ်ႉ/ၵ င်း ၼႂးပိုၼ်ႉတီႈ မွၵ်ႈၼိုင်ႈဝူင်ႈ။
လွႆပၢင်ၶႃးၼႆႉသုင်ႄလႈမုင်ႈႁၼ်လႆႈ ႄၸႈဝဵင်းသီႇေပႃႉ၊ ေၵးသီးတင်းမိူင်းၵိုင်ၸိူဝ်းၼႆႉ။ ပၢင်တိုၵ်းၼႆႉ
တိုၼ်း ပဵၼ်ေၶႃႈသင်ႇပႃႈၼိူဝ်သင်ႇလူင်းပိူဝ်ႈတႃႇ ပ်ႈယိုတ်းဢဝ်လွႆၼႆယဝ်ႉ ၵွပ်ႈဝႃႈ မီးသိုၵ်းမၢၼ်ႈသီႇ
တပ်ႉၵွင် ႄလႈတင်းတပ်ႉၵၢင်ႁၢဝ်ၸိူဝ်းၼႆႉ မ်ႈတိုၵ်းၸွမ်း။
ပၢင်တိုၵ်းၼႆႉပဵၼၼ
် ႂးၽွင်း ၶၢဝ်းတၢင်း ဢၼ်သိုၵ်းမၢၼ်ႈပိုၼ်ၽၢဝ်ႇၵိတ
ု ်းသိုၵ်းၽ ႇလဵဝ် ၶၢဝ်းတၢင်းသီႇ
လိူၼ် မိူဝ်ႈဝၼ်းထိ 21/12/2018 ၼႂးၼႃႈလိၼ်တိူင်းသိုၵ်းႁႃႈတိူင်း၊ ၼႂးၼၼ်ႉ ပႃးၼႂး ၼႃႈလိၼ် တိူင်း
သိုၵ်း တင်းသီႇတိူင်း ၼႂးမိူင်းတႆးယဝ်ႉ။
ပၢင်တိုၵ်းၼႆႉ ၵိူတ်ႇၶိုၼ်ႈဝ းတူဝ်တႅၼ်းၽ ႇဢုပ်ႇဢူဝ်း သိုၵ်းမၢၼ်ႈဢၼ် ၸွမ်သိုၵ်း ယႃႇေပျႉ ဢွၼ် ဝ်
ႄလႈ တူဝ်တႅၼ်း ပႃႇတီႇမႂႇသုင်ၸိုင်ႈတႆး/တပ်ႉသိုၵ်းၸိုင်ႈတႆး

ပ်ႉၵၼ်တီႈႄၼႇပျီႇေတႃႇယဝ်ႉသွင်ဝူင်ႈ

မိူဝ်ႈ ဝၼ်းထိ 25/2/2019 ၼၼ်ႉေသမီးေၶႃႈလႆႈၸႂၵၼ်ပႃးဝႃႈ ေတ ပ်ႉဢုပ်ႇၵၼ် ၵူႈလိူၼ် ပိူဝ်ႈတႃႇသၢင်ႈ
လွင်ႈယုမ်ႇယမ်ၵၼ် ၼႆၼၼ်ႉယဝ်ႉ။

ဝ်ယႈွႆ လွငႈ် ပူၼႉ် ပႅၼသ
် ၼ
ု ႇ် လႆႈၵူၼး်
1. ထဝ်ႈၸ းေၵႃႉၼိင
ု ႈ် တ ၊ ေၵႃႉၼိင
ု ႈ် မၢတ်ႇၸဵပး် ႁႅငး် ယွၼႉ် ၽႃႇၺႃးမၢၵ်ႇ ၽွငး် သိၵ
ု း် မၢၼ်ႈၸႂႉ ၵႂႃႇသူငႇ်
လိၵႈ် ပၼ်သၵ
ို း် တႆး
သိုၵ်းမၢၼ်ႈပႃးတင်းၶလယ 23 သီႇေပႃႉ၊ ၶမယ 17 ဝၢၼ်ႈလီႈ၊ ၶမယ 325 မိူင်းယႆ ႄလႈၶလယ 67 ဝ်ယႃႉ
လုၵ်ႉမႃးလ တီႈလ တၢင်းေသ ပိုတ်ႇပၢင်တၵ
ို ်းၸူးပႃႇတီႇမႂႇသုင်ၸိုင်ႈတႆး/တပ်ႉသိုၵ်းၸိုင်ႈတႆး တီႈလွႆပၢင်
ၶႃး။
မိူဝ်ႈဝၼ်းထိ 8/3/2019 ၼၼ်ႉသိုၵ်းမၢၼ်ႈမွၵ်ႈ 80 လုၵ်ႉတၢင်းေၵးသီး ၶီႇေထႃႈသီႇ လမ်းမႃးယင်ႉတီႈဝၢၼ်ႈ
ၵုၼတ
် ီး ဢၼ်မီးလင် ၼ်း 32 လင် ယူႇတၢင်းဢွၵ်ႇပၢင်ၶႃး။
ထိုင်မႃးဝၼ်းထိ 9/3/2019 ယၢမ်းၵၢင်ၼႂ 4 မူင်းၼၼ်ႉသိုၵ်းမၢၼ်ႈၸုမ်းၼၼ်ႉၸႂႉၵူၼ်းထဝ်ႈသွင်ေၵႃႉ ၵႂႃႇ
သူင်ႇလိၵ်ႈပၼ်သိုၵ်းတႆးတီႈၼိူဝ်လွႆပၢင်ၶႃး- ၵူၼ်းဝၢၼ်ႈသွင်ေၵႃႉၼၼ်ႉပဵၼ် လုင်းသႃႇ ဢႃယု 67 ၵူၼ်း
ဝၢၼ်ႈ ၵုၼ်တီးႄလႈလုင်းမွင်ႇဢႃယု 50 ၵူၼ်းဝၢၼ်ႈပၢင်ၶႃး။

ၽွင်းၵူၼ်းထဝ်ႈသွင ်ေၵႃႉတိ ုၵ ် ႉၵႂႃ ႇသူင် ႇ လိၵ ်ႈ ယူႇၼၼ် ႉ သမ်ႉၵႂႃႇ ၽႃႇ
ၺႃးမၢၵ်ႇႄလႈလုင်းသႃႇတ ထင် တီႈ ၵမ်းလဵဝ်ေသ လုင်းမွင်ႇ ႄတႉ မၢတ်ႇ
ၸဵပ်း တီႈတိၼ်ႄလႈၵုမ်ႇၽ ႇသ ႉ ယၢမ်းလဵဝ် ႄတႉ ယူတ်း ယႃ ဝႆႉတီႈ

င်း

ယႃ ေၵးသီး။
ေပႃးသဵ င ် မ ၢၵ် ႇ တႅ ၵ ် ႇ ယဝ် ႉ ေၵႃႈ သိ ု ၵ ် း မၢၼ် ႈ ၶိ ု ၼ ် ႈ ယိ ု ဝ ် း သိ ု ၵ ် း ပႃႇ တီ ႇ
မႂႇသုင်ၸိုင်ႈတႆးၼိူဝ်လွႆပၢင်ၶႃးၵမ်း လဵဝ်။
လုင်းသႃႇၼႆႉႄတႇၼႃႈ ၼ်းၸွမ်းပႃႈၸၢမ်ႇေသ မီးလုၵ်ႈယိင်း မ်ႈ
ၵၼ်သၢမ်ေၵႃႉ။

လုင်းမွင်ႇ

ဝ်းမိၼတ
် ၵ
ို း် သိၵ
ု း် မၢၼ်ႈယိဝ
ု း် မၢၵ်ႇပီၵၺ
ူ ႈ် သႂႇတီႈၵူၼး် မိင
ူ း် ၊ ၼၢင်းယိငး် ေၵႃႉၼိင
ု ႈ် မၢတ်ႇၸဵပး် ၊ ၼ်း လင်
ၼိင
ု ႈ် ၵွႆ
မိူဝ်ႈဝၼ်းထိ 10/3/2019 ယၢမ်းဝ းဝၼ်းမွၵ်ႈ 5 မူင်းၼၼ်ႉ ၼၼ်ႉၶိူင်ႈ
မိၼ်တိုၵ်း ( ဝ်းမိၼ်မႅင်းမီႈ) သိုၵ်း မၢၼ်ႈ သွင်လမ်း လုၵ်ႉတၢင်းၼမ်ႉ ၸၢင်
မႃး မႃးပွႆႇမၢၵ်ႇႄလႈယိုဝ်းလွႆပၢင်ၶႃး။
ဝ်းမိၼ်သိုၵ်းမၢၼ်ႈၼၼ်ႉ ယိုဝ်းမၢၵ်ႇပီၵူၺ်ႈလူင်းသႂႇၼႂး ဝၢၼ်ႈပၢင်ၶႃး
ဢၼ်မီးလင် ၼ်း 37 လင်။ မၢၵ်ႇပီၵူၺ်ႈလုၵ်ႈၼိုင်ႈ တိူဝ်ႉသႂႇ ၼ်းလုင်း
ၸၢမ်ႇသႅင် ဢၼ်ၼ းၸင်ႈဢႃယု 50 ၼၢင်းယိင်းေၵႃႉၼိုင်ႈ ၽွင်းတိုၵ်ႉ
ႁဵတ်းၽၵ်း ယူႇၼႂးမၼ်း။ ၸၢၵ်ႇမၢၵ်ႇပီၵူၺ်ႈတိူဝ်ႉသႂႇဢူၵ်းၾ ႇ သ ႉ မၼ်း
ၼၢင်း။
လုင်းၸၢမ်ႇသႅင်ေၵႃႈ တၼ်းၼႅတ်ႈၸၼ်ဢဝ် ၼ းၸင်ႈဢွၵ်ႇ ၼ်း ၽွင်း
ၾႆး ေတ လုၵ်ႉမႆႈ ၼၼ်ႉယဝ်ႉ။ ၼ းၸင်ႈလႆႈထုၵ်ႇဢဝ်ယႃတူဝ် င်းယႃ
ေၵးသီးေသ မိူဝ်ႈလဵဝ်ႄတႉၶႅၼ်းမႃးဢိတ်းဢိတ်း။

ၼ းၸင်ႈ

ပၢင်တိုၵ်းတၢင်းၵၢဝ်ႁၢဝ်ၼႆႉ ႁဵတ်း ်ႈၵူၼ်းဝၢၼ်ႈပၢင်ၶႃးဢိူင်ႇမိူင်းတုင်ႄလႈ ထႅင်ႈၵဝ်ႈဝၢၼ်ႈၸိူဝ်း ယူႇႁိမ်း
မ်း မိူၼ် 1.ဝၢၼ်ႈပၢင်ႇတပ်ႉ 2. ဝၢၼ်ႈၵုၼ်ၼိမ် 3.ဝၢၼ်ႈၵုၼ်ၶႃး 4. ဝၢၼ်ႈေမႃႇ 5.ဝၢၼ်ႈၵုၼ်တီး 6.ၼႂး ဝဵင်း
7.ဝၢၼ်ႈ မ်ႈ 8. ဝၢၼ်ႈပၢင်ၵႂ း 9. ဝၢၼ်ႈပၢင်ၸိူင်း ၸိူဝ်းၼႆႉ

ဝ်ၵူၼ်းတင်းမူတ်းမွၵ်ႈ 700 လႆႈၶ ႉ ပ ႈၸူး

ေၵးသီး ေသၵႂႃႇပိုင်ႈ မ်ႈတီႈဝတ်ႉ/ၵ င်းၵွင်ဢုတ်ႇ ဝတ်ႉ/ၵ င်းလွႆေပႃယူႇယဝ်ႉ။ ထိုင်မႃးဝၼ်းထိ 16/3/2019
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