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ၽိၼ်တၢမ် းငဝ်းလၢႆး ၵဝ်ႉငဝ်ႈသၼ်ႇလႆႈၵၼ်းၸိင်ႈတႆး
ဝၼ်းထိ 03/11/2015
သိၵ် းမၢၼ်ႈေၼႇပျီႇေတႃႇၶႂၢၵ် ႈၼႃႈသိၵ် းၼႂး် ၸိင်ႈတႆးပွတး် ၵၢင်၊ ၵၼ်းမိ င်း 6,000 ပၢႆႁၢမ် းႁိ ၼ်းေယးတီႈယႇ၊
ၵၼ်းမိ င်းသီႇ ေၵႃႉမၢတ်ႇၸဵပ်းယွၼႉ် သိၵ် းမၢၼ်ႈယိဝ်းၵႃႈပဵၼ ်
ၵဝ်ႉငဝ်ႈသၼ်ႇလႆႈၵၼ်းၸိင်ႈတႆးႁဝ်းၶႃႈႄသႉသွမ်း လွငႈ် သိၵ်းမၢၼ်ႈၶႂၢၵ်ႈၼႃႈသိၵ်း ႁဵတ်းႁ်ႈႂ ပၢင်တိၵ်းဢၼ် ေလႃႇ
တိၵ်း ပႃႇတီႇမႂ်ႇသင်ၸိင်ႈတႆး/တပ်ႉသိၵ်းၸိင်ႈတႆးၶႂၢၵ်ႈယႂ်ႇ ၼႂး် ၶၢဝ်းတၢင်းပၼ်ႉမႃးလႆၢဝၼ်း ၼႂး် ၸိင်ႈတႆးပွတ်းၵၢင်၊
ပၢင်တိၵ်းၼႆႉသိၵ်းမၢၼ်ႈယိဝ်းၵွငႈ် ယိဝ်းမၢၵ်ႇလင်ၵႃႈပဵၼေ
် သ

ၵၼ်းမိင်းလႆႈႁပ်ႉမၢတ်ႇၸဵပ်းၸွမ်း။

ပၢင်တိၵ်းၼႆႉ

ႁဵတ်းႁ်ႈႂ ၵၼ်းမိင်း 6,000 ပၢႆ ၼႂး် 22 ဝၢၼ်ႈ ၼႂး် သၢမ်ႄၸႈဝဵငး် တင်ႈႄတႇၸဝ်ႉလိၼ်ဢွၵ်ႊထဝ်ႊပိဝ်ႊမႃး။
သိၵ်းလင်ပွငၸ
် ိင်ႈမၢၼ်ႈႄၼႇပျီႇေတႃႇၽိမ်ႉႁႅငး် သိၵ်း 14 တပ်ႉၵွငၶ
် ဝ်ႈၸးႄၸႈဝဵငး် မိင်းသႈ၊ မိင်းၼွင် ႄလႈ
ႄၵႇသီႇ (ေၵးသီး) ေသပိတ်ႇၼႃႈသိၵ်းၵႂၢင်ႈၶႂၢင်ေတႃႇပႃႇတီႇမႂ်ႇသင်ၸိင်ႈတႆး/တပ်ႉသိၵ်းၸိင်ႈတႆး SSPP/SSA တင်ႈ
ႄတႇ ဝၼ်းထိ 06/10/2015 ေသ ႁီႉႄၼး ႄၼၼႃႈတိဝ်ႈဝႃႈ ပိဝ်ႈတႃႇ တဵၵ်းမိပ်ႇဢီး ပႃႇတီႇမႂ်ႇသင်ၸိင်ႈတႆး/ တပ်ႉ
သိၵ်းၸိင်ႈတႆး SSPP/SSA ဢွၵ်ႇၼႂး် ပိၼ်ႉတီႈဢၼ်ဢမ်ႇလႆႈပၼ်ၶၢႂ င်ႉတင်ႉၼိင်ယႇသဝ်းၼၼ်ႉၼႆ။ တီႈႄတႉ မၼ်း
ပႃႇတီႇမႂ်ႇသင်ၸိင်ႈတႆး/ တပ်ႉသိၵ်းၸိင်ႈတႆး ၵၺ်းလႆႈပဵၼၽ
် ၢႆႇၵႅတ်ႇႄၶတဝ်ၵဝ်ႇႄလႈ ပိၼ်ႉတီႈၸိဝ်းၼႆႉေၵႃႈ
တိၼ်းပဵၼၼ
် ႃႈတီႈၼႃႈလိၼ ် SSPP/SSA မႃးၸဵမ်လ်၊ႂ လွငႈ် ၼႆႉေၵႃႈပႃးၼႂး် ေၶႃႈတၵ်းလင်း တၢမ်ၼင်ႇပႃႇတီႇ
မႂ်ႇသင်ၸိင်ႈတႆး/ တပ်ႉသိၵ်းၸိင်ႈတႆး လႆႈႁ မ်ႈမၢႆဝႆႉ ၼႂး် ၵၢၼ်ၵိတ်းယိဝ်း ႄၵႈၵၢင်သွငၽ
် ၢႆႇ (ပႃႇတီႇမႂ်ႇသင် ၸိင်ႈ တႆး
ႄလႈ လင်ပွငၸ
် ိင်ႈမၢၼ်ႈ) မိဝ်ႈလိၼ်ၵျၼ်ႊၼႃႊဝႃႊရီႊ 2012 (ဢၼ်ဝႃႈတင်ႉၼိင်ၵႃႂ ႇမႃး ၼႂး် ပိၼ်ႉတီႈ ၼႃႈလိၼ ်
တဝ်ၵဝ်ႇၵမ်းၵမ်မိၼ်ပၵ်းၵဝ်ႇပိင်ၵဝ်ႇလႆႈ) ၼၼ်ႉယဝ်ႉ။ ၵွပ်ႈၼၼ် ႄၼႇပျီႇေတႃႇ ပဵၼၽ
် ၢႆႇပၼ်ႉပႅၼေ
် ၶႃႈ တၵ်းလင်း
ၵိတ်းယိဝ်း ဢၼ်သွငၽ
် ၢႆႇ ႁ မ်ႈၵၼ်လင်းလၢႆးမိဝ်းမႃးၼၼ်ႉယဝ်ႉ။

ပၢင်တိၵ်းမႂ်ႇပိဝ်ႈတႃႇႁ ပ်ႈယိတ်းတႃႈသၢမ်ပး ဢွငႈ် တီႈၶိၵ်ႉတွၼး် တႃႈၶၢမ်ႈႄမႈၼမ်ႉပၢင်ၼးႂ် မိင်းသႈၼႆႉ ႁဵတ်းႁ်ႈႂ
ၵၼ်းဝၢၼ်ႈ 3,600 ပၢႆလႆႈပွႆႇပႅတ်ႈႁိ ၼ်းေယးႁႆႈၼႃး မၢၵ်ႇၶဝ်ႈတဝ်ႈၼမ်ႉၶဝ်ေသပၢႆႈႁႃတီႈ ေသႃႉႁ မ်ႈ လွတ်ႈေၽး
ၼၼ်ႉယဝ်ႉ။
15/10/2015

ပဵၵ်ႉသမ်ႉပႃႇတီႇမႂ်ႇသင်ၸိင်ႈတႆး/တပ်ႉသိၵ်းၸိင်ႈတႆး
ၼၼ်ႉယဝ်ႉေသတႃႉ

လႆႈထွႆပၼ်တႃႈသၢမ်ပးၵႂႃႇမိဝ်ႈ

ဝၼ်းထိ

သိၵ်းမၢၼ်ႈသိပ်ႇဢဝ်ႁႅငး် သိၵ်းၶဝ်ၽတ်
ိ ႉၶဝ်ႈၸးငဝ်ႈငၼ်းပႃႇတီႇမႂ်ႇသင်

ၸိင်ႈတႆး/ တပ်ႉသိၵ်းၸိင်ႈတႆးဝၢၼ်ႈႁႆး ၼႂး် ႄၸႈဝဵငး် ႄၵႇသီႇ(ေၵးသီး)ယႇ။ မိဝ်ႈဝၼ်းထိ 25/10/2015 ၼၼ်ႉေၵႃႈ
သိၵ်းမၢၼ်ႈဢဝ်ႁိ ဝ်းမိၼၵ
် ျႅတ်ႊ မိၼၽ
် ၢတ်ႈၼိဝ်ငဝ်ႈငၼ်းဝၢၼ်ႈႁႆးေသ ႁဵတ်းႁ်ႈႂၵၼ်းမိင်းၸိဝ်း ယႇၼႂး် ဝၢၼ်ႈႁႆး
တၵ်းၸႂ် ၵဝ်ႄႁ လွမ်ၵဝ်လွငႈ် သိၵ်းမၢၼ်ႈေတဢဝ်မၢၵ်ႇပွႆႇလင်းသႂႇ် ၶဝ်ၼၼ်ႉယဝ်ႉ။
ဝၼ်းထိ 26/10/2015 သိၵ်းမၢၼ်ႈဢဝ်ၵင
ွ ႈ် လင်ယိဝ်းသႂႇ် ဝၢၼ်ႈမၺ်ေတႃႇ ဢၼ်ယႇတၢင်းၸၢၼ်းငဝ်ႈငၼ်းဝၢၼ်ႈႁႆး
ၼၼ်ႉေသ တိဝ်ႉၺႃးႁိ ၼ်းၵၼ်းဝၢၼ်ႈႄလႈ ၵၼ်းဝၢၼ်ႈၸၢႆးဢႃယ 25 ေၵႃႉၼိင်ႈလႆႈႁပ်ႉမၢတ်ႇၸဵပ်းႁၢဝ်ႉႁႅငး်
ၽွငး် မၼ်းၸၢႆးလႅၼႈ် ႁႃတၢင်းပၢႆႈမၢၵ်ႇၼၼ်ႉယႇ။ ၼႂး် ဝၼ်းၼၼ်ႉၼင်ႇၵဝ်ႇ သိၵ်းမၢၼ်ႈယိဝ်းၵၼ်းဝၢၼ်ႈ ၸၢဝ်း
ႁႆႈသၼ် ဝၢၼ်ႈၵင်းၼိမ် ဢၼ်ယႇတင်းၸဵငႇ် ၸၢၼ်းဝၼ်းဢွၵ်ႇ ငဝ်ႈငၼ်းဝၢၼ်ႈႁႆး ၸိဝ်ႈလင်းပွႆး ဢႃယ 53 လႆႈ
ႁပ်ႉမၢတ်ႇၸဵပ်းႁႅငး် ။ လင်းပွႆးပဵၼၵ
် ၼ်းပၢႆႈေၽးသိၵ်းၼႂး် ၸဝ်ႉလိၼ်ဢွၵ်ႊထဝ်ႊပိဝ်ႊေၵႃႉၼိင်ႈ၊ ၵၺ်းၵႃႈမၼ်းလၵ်ႉ
တီႈ ပၢင်သဝ်းၵၼ်းပၢႆႈေၽး ေသဢၢင်ႈပွၵ်ႈမိဝ်းၸႂး် ႁႆႈသၼ်မၼ်း။

လင်းပွႆး ေၵႃႉလႆႈထၵ်ႇသိၵ်းမၢၼ်ႈယိဝ်း

ၸၢႆးဢင်း ေၵႃႉၺႃးၸၢၵ်ႇမၢၵ်ႇၸဵပ်းႁႅငး်

မိဝ်ႈၽွငး် တဵငႈ် ၶိၼ်းလိၵ်းယဵၼ ် ဝၼ်းထိ 28/10/2015 ၼၼ်ႉ သိၵ်းမၢၼ်ႈဢဝ်မၢၵ်ႇလင် 120mm ယိဝ်းသႂႇ်
ဝၢၼ်ႈႁႆး၊ ၽွငး် ၼၼ်ႉပဵၼၶ
် ိၼ်းပွႆးဢွၵ်ႇဝႃႇ မႅၼႈ် ၽွငး် ၵၼ်းဝၢၼ်ႈၵၼ်းမိင်းႁ ဝ်ပၢၵ်ႇ ၵႂႃႇၶွၼႈ် တမ်ၵၼ်တီႈ ဝတ်ႉ
ဝၢၼ်ႈႁႆးပိဝ်ႈတႃႇသင်သဝ်
ိ းၸွမ်းတၢင်းလႇၼႂး် ၶမ်ႈၶိၼ်းဝၼ်းဢွၵ်ႇဝႃႇၼၼ်ႉယဝ်ႉ။ မၢၵ်ႇလင် 8 လၵ်ႈတၵ်းၼႂး်
ဝၢၼ်ႈႁႆးႄလႈႁိမ်းႁမ်းေသ တၵ်းသႂႇ် ႁိ ၼ်းၵၼ်းဝၢၼ်ႈၼႂး် ဝၢၼ်ႈႁႆးသွငလ
် င်လၵွႆႄလႈၵၼ်းဝၢၼ်ႈသွငေ
် ၵႃႉ၊ ယိငး်
ဢႃယ 40 တင်းလၵ်ႈယိငး် ဢွၼႇ် မၼ်းၼၢင်းဢႃယ 5 ၶပ်ႇလႆႈႁပ်ႉမၢတ်ႇၸဵပ်းယွၼႉ် ၸၢၵ်ႇမၢၵ်ႇ ၽွငး် သွငၶ
် ႃ
ႄမႈလၵ်ႈ တိၵ်ႉလပ်းၼွၼး် တီႈႁိ ၼ်း။

ၸၢၵ်ႇမၢၵ်ႇတိဝ်ႉၺႃးႁိ ၼ်းၼၢင်းၵဵင ်

တ်ႉ/ၵႃးဢၼ်ၺႃးၸၢၵ်ႇမၢၵ်ႇေသလၵွႆ

လွငႈ် သိၵ်းမၢၼ်ႈဢဝ်မၢၵ်ႇလင်ယိဝ်းသႂႇ် ငဝ်ႈငၼ်းဝၢၼ်ႈႁႆးၼႆႉ ႁဵတ်းႁ်ႈႂၵၼ်းဝၢၼ်ႈၵၼ်းမိင်းၸိဝ်းယႇသဝ်းၼႂး် ဝၢၼ်ႈ
ႁႆး ႁ ဝ်ၵၼ်းမွၵ်ႈ 2,000 လႆႈပိၼ်ႉပွႆႇပႅတ်ႈႁိ ၼ်းေယးၸဝ်ႈၵဝ်ႇေသ ပႆၢႈႁႃပိင်ႈႁ မ်ႈတီႈလွတ်ႈေၽးၶဵၼ ် ယႇသဝ်း
ၸွမ်းႁိမ်းႁမ်းဝၢၼ်ႈ၊ ဝဵငး် ယႇယဝ်ႉ။ ေပႃးၼပ်ႉႁ ဝ်ၵၼ်းပၢႆႈေၽးသိၵ်းၵဝ်ႇႄလႈ ၵၼ်းပႆၢႈေၽးသိၵ်း မႂ်ႇမိဝ်ႈလဵဝ်
ႁ မ်ႈၵၼ်လႆၢတီႈၸိင် ႁဵတ်းႁ်ႈႂႁ ဝ်ၵၼ်းပၢႆႈေၽးသိၵ်းမိဝ်ႈလဵဝ်ၶိၼ်ႈထိင် 6,000 ပၢႆယႇယဝ်ႉ။ ၵၼ်းပၢႆႈေၽးသိၵ်း
ႁၢမ်းႁႅၵ်း ႁိ ၼ်းေယးတီႈယႇတၼ်းသဝ်းၸိဝ်းၼႆႉ လႆႈပိၼ်ႉပွႆႇပႅတ်ႈဝႆႉႁိ ၼ်းေယး ႁႆႈ ၼႃးသၼ် ၸဝ်ႈၵဝ်ႇပၢႆႈေသႃႉ
ႁ မ်ႈယဝ်ႉ ႄလႈ ထပ်းတၢင်းယၢပ်ႇၽိတ်ႇၵပ်ႉၵိၼး် လဝ်ႇတၢင်းၸွႆႈထႅမ်ေတႉေတႉ။ ႁ င်းႁဵၼး် လႆႈထၵ်ႇ ဢိတ်း ႁပ်း
ပႅတ်ႈ 14 လင်ေသ ႁဵတ်းႁ်ႈႂလၵ်ႈႁဵၼး် 1,250 ေၵႃႉဢမ်ႇၸၢင်ႈၶဝ်ႈႁဵၼး် ဢဝ် တၢင်းႁ ႉ တၢင်းေမႃသင်ယဝ်ႉ။ တင်ႈ
ႄတႇ ဝၼ်းထိ 01/11/2015 မႃးၼႆႉ သိၵ်းမၢၼ်ႈႁၢမ်ႈတၢပ်ႈဢမ်ႇပၼ်ၵၼ်းႄလႈ တ်ႉ/ၵႃး ၵႂႃႇမႃးၶဝ်ႈၸး ပၢင်သဝ်း
ၵၼ်းပၢႆႈေၽးသိၵ်းတီႈႁၢႆးပႃယဝ်ႉ။

ပၢင်သဝ်းၵၼ်းပၢႆႈေၽးသိၵ်း တီႈဝတ်ႉႁၢႆးပႃ ႄၸႈဝဵငး် မိင်းသႈ

ၵဝ်ႉငဝ်ႈသၼ်ႇလႆႈၵၼ်းၸိင်ႈတႆးႁဝ်းၶႃႈတိၼ်းႄသႉႄၼးလွငႈ် သိၵ်းမၢၼ်ႈၶႂၢၵ်ႈၽိတ်ႉသိၵ်းၶဝ်ႈ ၼႂး် ၼႃႈလိၼဢ
် ၼ်
ပႃႇတီႇ

မႂ်ႇသင်

ၸိင်ႈတႆး/တပ်ႉသိၵ်းၸိင်ႈတႆးၵမ်းၵမ်ေသ

ဢဝ်တၢင်းတၵ်ႉၵိၼး် ယၢပ်ႇၽိတ်ႇပဝ်ႉသႂႇ် ၵၼ်းမိင်း

ၼၼ်ႉယႇ။ ႄၼႇပျီႇေတႃႇတၵ်းလႆႈႁပ်ႉပၼ်ႈၽွၼး် ပၢင်တိၵ်း၊ လွငႈ် ၵၼ်းမိင်းႁၢမ်းႁႅၵ်းႁိ ၼ်းေယး တီႈယႇ တၼ်း
သဝ်း ႄလႈ လွငႈ် ပၼ်ႉပႅၼၼ
် ႉႆ တင်းမတ်းၼၼ်ႉယဝ်ႉ။ ပၢင်တိၵ်းၼႆႉပိတ်ႇပႅတ်ႈၼႃႈတိဝ်ႈ ဢၼ်ႁင်ႉဝႃႈၶၵ်ႉ ၵၢၼ်
ငမ်းယဵၼ ် ၼႆၼၼ်ႉ ေသ ၸီႉၸႅငႈ် ႄၼဝႃႈ လင်ပွငၸ
် ိင်ႈမၢၼ်ႈ ႄၼႇပျီႇေတႃႇ ဢမ်ႇသၼ်ၸ်ႂ တႃႇဢပ်ႇဢဝ်း ႄၵႈ
ၶႆလွငႈ် သၵ်ႉယင်ႈ ပၢင်တိၵ်းၵႃႈႁိ ဝ်၊ ၵၺ်းပဵၼ ် ပိဝ်ႈတႃႇဢဝ်လၢႆးသိၵ်းၵမ်းၵမ်ၸၢဝ်းၶိဝ်း ၼၼ်ႉၵၺ်း။
ၵဝ်ႉငဝ်ႈသၼ်ႇလႆႈၵၼ်းၸိင်ႈတႆးႁဝ်းၶႃႈ တိၵ်းသၼ်းႁ်ႈႂတင်ႇဝင်းလမ်ႈၾႃႉ ဢွၵ်ႇထတ်းသၢင်ႈႁီႉႄၼး လွငႈ် လင်
ပွငၸ
် ိင်ႈမၢၼ်ႈ ႄၼႇပျီႇေတႃႇဢဝ်သၵ်
ိ းပၼ်ႉပႅၼ ် ၸိဝ်းၼႆႉေသ ႁ်ႈႂၵိတ်းယင်ႉဝႆႉလွငႈ် ၵမ်ႉထႅမ်ၶၵ်ႉၵၢၼ်လွငႈ် ငမ်း
ယဵၼေ
် တႃႇထိင် ႄၼႇပျီႇေတႃႇ ေပႃးၵိတ်းယိတ်းပႅတ်ႈလွငႈ် ပိတ်ႇၼႃႈသိၵ်းတိၵ်းေတႃးၵၼ်းၸၢဝ်းၶိဝ်း ၼႂး် ၸိင်ႈ
မိင်းႁ မ်ႈတမ် ၼႆႉယႇ။
ႁ ဝ်ယွႆႈလွငႈ် ၵၼ်းမိ င်းလႆႈႁပ် ႉမၢတ်ႇၸဵပ်း ၽွငး် သိၵ် းမၢၼ်ႈေလႃႇတိၵ် း
ဝၼ်းထိ

လွငႈ် ၵၼ်းမိ င်းမၢတ်ႇၸဵပ်း

ဢွငႈ် တီႈ

ႁ ဝ်ယွႆႈ

26/10/2015

ၵၼ်းဝၢၼ်ႈဢႃယ 53 ပီ

ဝၢၼ်ႈၵင်းၼိမ်

လင်းပွႆး ေၵႃႉလႆႈပၢႆႈေၽး

ၶၢဝ်းယၢမ်း 10

ထၵ်ႇသိၵ်းမၢၼ်ႈယိဝ်း

ဢိင်ႇႁၢႆးပႃ

သိၵ်း ေသႃႉႁ မ်ႈ တီႈပၢင်

မင်းၵၢင်ၼ ႂ်

ေသလႆႈႁပ်ႉမၢတ်ႇၸဵပ်း

ႄ◌ၸႈဝဵငး် မိင်းသႈ

သဝ်းၵၼ်းပၢႆႈေၽးသိၵ်း

တီႈၶႅၼ ်

ႁႆၢးပႃ။ ၽွငး် ၺႃး သိၵ်း
မၢၼ်ႈ ယိဝ်းၼၼ်ႉမၼ်း
ပွၵ်ႈ ၶိၼ်းသႇၸႂ်းသၼ်ႁႆႈ
ၼႃး။ ၺႃးမၢၵ်ႇ ၵွငႈ် သွင်
လၵ်ႈတီႈ ၶႅၼမ
် ၼ်း။ လင်း
ပွႆးႁပ်ႉၵၢၼ်ယတ်းယႃ တီႈ
ႁ င်းယႃ ဝၢၼ်ႈႁႆး။

26/10/2015

ၸၢၵ်ႇမၢၵ်ႇတိဝ်ႉၺႃးၵၼ်း

ဝၢၼ်ႈမၺ်ႇေတႃႇ

ၸၢႆးဢင်း တိၵ်ႉႁႃတၢင်း

ဝၢၼ်ႈဢႃယ 25 တီႈ

ဢိင်ႇဝဵငး် ၵဝ်ႇ

လႅၼႈ် ပၢႆႈမၢၵ်ႇဢၼ် သိၵ်း

တွငႉ် ၊ ႁိ ၼ်းၵၼ်းသၢမ်

ႄၸႈဝဵငး် မိင်းၼွင်

မၢၼ်ႈယိဝ်း ၶဝ်ႈၼႂး် ဝၢၼ်ႈ၊

လင် လႆႈလၵွႆယွၼႉ် မၢၵ်ႇ

ၵၺ်းၵႃႈ ၸၢၵ်ႇမၢၵ်ႇ တိဝ်ႉ
ၺႃးတီႈတွငႉ် ေသ ၼွၼး်
ဢၢပ်ႇလိတ်ႈ။ မၼ်း ၸၢႆး
လႆႈထၵ်ႇဢဝ် ၵႂႃႇယတ်း
ယႃ တဝ်တီႈ ႁ င်းယႃ
မိင်းၼွင် ဝၼ်း ထိ 27/10/
2015

ဝၼ်းထိ 28/10/2015

သိၵ်းမၢၼ်ႈယိဝ်းမၢၵ်ႇလင်

ဝၢၼ်ႈႁႆး ပွၵ်ႉ 1 ႄၸႈ

သိၵ်းမၢၼ်ႈယိဝ်းမၢၵ်ႇလင်

(120mm) ႁဵတ်းႁ်ႈႂၼၢင်း

ဝဵငး် ႄၵႇသီႇ (ေၵးသီး)

ၶဝ်ႈဝၢၼ်ႈႁႆး ၽွငး် ၵၼ်း

ယိငး် ဢႃယ 40 ေၵႃႉ 1

ဝၢၼ်ႈ မွၵ်ႈ 200 ၶွၼႈ် တမ်

ႄလႈဢွၼႇ် ယိငး် ဢႃယ 5

ၵၼ် သင်သဝ်
ိ းပွႆးဢွၵ်ႇဝႃႇ

ၶပ်ႇ ေၵႃႉ 1၊ ႁိ ၼ်းၵၼ်း

တီႈဝတ်ႉ။ မၢၵ်ႇလင်တၵ်း

သွငလ
် င် တင်း တ်ႊ/ၵႃး

လင်းႁိမ်းဝတ်ႉႄလႈႁ င်း

ၼိင်ႈလမ်းလၵွႆ

ႁဵၼး် ေသတိဝ်ႉၺႃး ႁိ ၼ်း
သွငလ
် င် ဢၼ်ၼၢင်းၵဵင်
ႄလႈလၵ်ႈဢွၼႇ် ယိငး် မၼ်း
ၼၢင်း ၼၢင်းႁမ်ၶၢဝ် တိၵ်ႉ
ၼွၼး် လပ်း။ ၼၢင်းၵဵင်
လႆႈတိဝ်ႉၺႃးၸၢၵ်ႇ မၢၵ်ႇ
တီႈၼႃႈၽၢၵ်ႇ ေသ ၼၢင်း

ႁမ်ၶၢဝ်ၺႃးၸၢၵ်ႇမၢၵ်ႇ
တီႈႁ ဝ်တင်း ၶႃယႇယဝ်ႉ။

ႁ ဝ်ၵၼ်းပၢႆႈေၽးသိၵ် းႄလႈဢွငႈ် တီႈပၢင်သဝ်းၵၼ်းပၢႆႈေၽးသိၵ် း ယွၼႉ် သိၵ် းမၢၼ်ႈပိ တ်ႇၼႃႈသိၵ် းၼႂး် ၸိင်ႈတႆး
ပွတး် ၵၢင် တင်ႈႄတႇ ဝၼ်းထိ 06/10/2015
ပၢင်သဝ်းၵၼ်းပၢႆႈေၽးသိၵ် းယၢမ် းလဵဝ်

ႁ ဝ်ၼပ် ႉ

ဝၢၼ်ႈၵၼ်း ဢၼ်ၵၼ်းဝၢၼ်ႈလႆႈပၢႆႈဢွၵ်ႇ

ဝၢၼ်ႈေသႃႉ ႄၸႈဝဵငး် မိင်းသႈ

1,900

22 ဝၢၼ်ႈ (ႁ မ်ႈပႃး ဝၢၼ်ႈလၺ်၊ ၵၼ်ၵႅငး် ၊

ၼႂး် ဝဵငး် မိင်းသႈ

480

မိင်းဢၢၵ်ႇ၊ ၵင်းၸၢမ်၊ ဝၢၼ်ႈၼိဝ်၊ ဝၢၼ်ႈႁႆၢး၊

-

ဝတ်ႉႁ မ်ႈယဵၼ ်

ဝၢၼ်ထမ်ႈ၊ ဝၢၼ်ႈၵ င်း၊ ၼမ်ႉပႃမင်း၊ ၼမ်ႉသမ်ႈ၊

-

ၵ င်းဝဵငး် ၸၢၼ်း

ၽၵ်းၵီး)

-

ပွၵ်ႉ 1 ပွၵ်ႉႄၶႇ

တီႈဝၢၼ်ႈႁၢႆးပႃ ႄၸႈဝဵငး် မိင်းသႈ
-

ဝတ်ႉႁၢႆးပႃ

တီႈႄၸႈဝဵငး် မိင်းၼွင်
-

1,300

280

ဝတ်ႉမိငႇ် ၵလႃႇယၢၼ်ႇဢွငႇ်

တယႃး

150

ဝၢၼ်ႈၸိဝ်းယႇႁိမ်းႁမ်း

ၵဵငး် လိၼ်၊ ဝၢၼ်ႈဝ၊ ၶမ်ႇပၢင်၊ ေၵးသီး၊

မွၵ်ႈ 2,000

ဝၢၼ်ႈႁႆး

ပၢင်ေလႃႉ
ႁ မ် ႈတင်းမတ်း

6,110

ၵပ် းသိပ် ႇတွငႈ် ထၢမ်
ၸႆၢးေႁႃသႅင်

+66 (0) 62- 941-9600 (တႆး၊ ဢင်းၵိတ်း)

ၸၢႆးၶိၼ်းမႂ်ႇ

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

