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ဝၼ်းထိ 12/11/2015
ၽိၼ်တၢမ် းငဝ်းလၢႆးၵဝ်ႉငဝ်ႈသၼ်ႇလႆႈၵၼ်းၸိင်ႈတႆး
သိၵ် းမၢၼ်ႈယိဝ်းၸဝ်ႈႁႆ ႈၼႃးၼႂး် ၸိင်ႈတႆးပွတး် ၵၢင်ၼးႂ် ဝၼ်းလိၵ် ႈတင်ႈ၊ ၼၢင်းယိငး် ႄလႈဢွၼႇ် ၸၢႆးၼမ် ႇ
သွငေ
် ၵႃႉမၢတ်ႇၸဵပ်းႁၢဝ်ႉႁႅ ငး်
မိဝ်ႈဝၼ်းလိၵ်ႈတင်ႈမိင်းႁ မ်ႈတမ်မၢၼ်ႈဝၼ်းထိ 08/11/2015 ၼၼ်ႉတပ်ႉသိၵ်းလင်ပွငၸ
် ိင်ႈမၢၼ်ႈ ယိဝ်းၵၼ်း
မိင်းၸိဝ်းၵႂႃႇပၢတ်ႇၶဝ်ႈ ေသပွၵ်ႈႁႆႈၼႃး ၼႂး် မိင်းၼွငၸ
် ိင်ႈတႆးပွတ်းၸၢၼ်း/ၵၢင်။ မီးၼၢင်းယိငး် ဢႃယယႂႇ် 55
ပီေၵႃႉၼိင်ႈႄလႈဢွၼႇ် ၸၢႆးၼမ်ႇဢႃယ 15 ပီ လႆႈႁပ်ႉမၢတ်ႇၸဵပ်းႁၢဝ်ႉႁႅငး် ။
ၼႂး် ဝၼ်းၼၼ်ႉ ၵၼ်းဝၢၼ်ႈမႆႉႁ င်းၶမ်း ဢိင်ႇဝဵငး် ၵဝ်ႇ ဢၼ်ယႇတၢင်းႁင်ႇမိင်းၼွင် မွၵ်ႈ 30 ေၵႃႉၵႂႃႇယွၼး် ၶႂၢင်ႉတီႈ
ႁ ဝ်ၼႃႈ သိၵ်းမၢၼ်ႈ ဢၼ်ပၵ်းဝႆႉတီႈ ဝဵငး် ၵဝ်ႇ ပိဝ်ႈတႃႇၵႂႃႇပၢတ်ႇၶဝ်ႈႁႆႈ ၼႃး ယွၼႉ် ထိင်ၶၢဝ်း ယၢမ်းပၢတ်ႇ။
ႁ ဝ်ၼႃႈသိၵ်းမၢၼ်ႈၼၼ်ႉေၵႃႈပၼ်ၶၢႂ င်ႉ/ဢၼယၢတ်ႈ ႁ်ႈႂၵၼ်းဝၢၼ်ႈၶဝ်ၵႃႂ ႇပၢတ်ႇၶဝ်ႈေသ သင်ႇႁ်ႈႂၵၼ်းဝၢၼ်ႈ
ၶိၼ်းပွၵ်ႈႁိ ၼ်းၽႂမ
် ၼ်းၼႂး် ၶၢဝ်းယၢမ်း 4:00 မင်းတၢမ်းၶမ်ႈယွၼႉ် ပဵၼၼ
် းႂ် ပိၼ်ႉတီႈပၢင်တိၵ်းသိၵ်းသိဝ်။
ၽွငး် ၶၢဝ်းယၢမ်း 3:30 ဝႆၢးဝၼ်းၽွငး် ၵၼ်းဝၢၼ်ႈ လၵ်ႉၼႂး် ႁႆႈ ၼႃးၽႂမ
် ၼ်းေသဢွၼၵ
် ၼ်ပွၵ်ႈႁိ ၼ်းၼၼ်ႉ သိၵ်း
မၢၼ်ႈယႇတီႈတပ်ႉၶဝ်ေသဢွၵ်ႇမႃးသွငေ
် ၵႃႉ ေၵႃႉၼိင်ႈဢဝ်ၵင
ွ ႈ် ယိဝ်း ႁၢတ်ႇသႂႇ် ၵၼ်းမိင်း။ ၵၼ်းဝၢၼ်ႈ ပႃႈတႅငႉ်
ဢႃယ 55 ႄလႈၸၢႆးၶမ်းပၢင်ႇ ဢႃယ 15 ပီ ၺႃးမၢၵ်ႇၵွငႈ် တီႈေၶႃးေသ မၢတ်ႇၸဵပ်းႁၢဝ်ႉႁႅငး် ။
ၽွငး် ၼၼ်ႉၵၼ်းဝၢၼ်ႈၶဝ်ေၵႃႈဢွၼၵ
် ၼ်လႅၼႈ် ၶဝ်ႈဢမ်ႇသႂႇ် ၵၼ်းဝၢၼ်ႈဢၼ်မၢတ်ႇၸဵပ်းေသဢၢင်ႈၸွႈႆ ထႅမ်၊
ၵၺ်းၵႃႈမီးသိၵ်းမၢၼ်ႈဢွၵ်ႇၼႂး် တပ်ႉၶဝ်မႃးေသႁင်ႉသႅၼႇ် သႂႇ် ၶဝ်ဝႃႈ ယႃႇၵႂႃႇၶဝ်ႈၸမ် ၵွပ်ႈဝႃႈ ၸိဝ်း ၼၼ်ႉမီး
သိၵ်းတႆးယႇဝႆႉ ဝႃႈၼႆ။ ၵွပ်ႈၼၼ် ၵၼ်းဝၢၼ်ႈေၵႃႈၵႃႈလႆႈပႂ်ႉေတႃႇ ၽႈယႂ်ႇၵၼ်းလင်ဝၢၼ်ႈ မႆႉႁ င်းၶမ်း မႃးလၢတ်ႈ
မႃးယွၼး် တီႈတပ်ႉၶဝ်ၼၼ်ႉတင်းႁိ င်ေသၸင်ႇၵွႆႈလႆႈဢဝ်တဝ်ၵၼ်းဝၢၼ်ႈဢၼ်မၢတ်ႇၸဵပ်းၼၼ်ႉ ၵႂႃႇယတ်းယႃ

ႁ င်းယႃ။ ထိင်မွၵ်ႈ 6:30 ႁ ဝ်ၶမ်ႈၵွၼႇ် သိၵ်းမၢၼ်ႈၸင်ႇၶႂၢင်းပၼ်ႁ်ႈႂဢဝ်ၵၼ်းဝၢၼ်ႈ မၢတ်ႇၸဵပ်းၼၼ်ႉသႂႇ် ၼႂး်
ထဝ်ႈ (ေထႃႇလႃႇၵျီႇ) ေသသင်ႇၵႂႃႇၸးႁ င်းယႃမိင်းၼွင။်

ပႃႈတႅငႉ် ေၵႃႉလႆႈမၢတ်ႇၸဵပ်းႁၢဝ်ႉႁႅငး်

ၸၢႆးၶမ်းပၢင်ႇ ေၵႃႉလႆႈမၢတ်ႇၸဵပ်းႁၢဝ်ႉႁႅငး်

ၵွပ်ႈပိဝ်ႈၸဵပ်းႁၢဝ်ႉႁႅငး် ေၵႃႈပိင်ၼင်
ိ ႈ ယွၼႉ် တီႈႁ င်းယႃမိင်းၼွငဢ
် မ်ႇမီးေမႃယႃၶဝ်ယႇဝႆႉေၵႃႈလွငႈ် ၼိင်ႈ ေသ
ႁ င်းယႃမိင်းၼွငဢ
် မ်ႇႁပ်ႉယတ်းယႃၶဝ်ႄလႈၸင်ႇလႆႈဢဝ်ၵႃႂ ႇ ႁ င်းယႃလွႆလႅမ် ဢၼ်မီးၶၢဝ်းတၢင်းၵႆ လၵ်ႉမိင်း
ၼွငၵ
် ႃႂ ႇ 90 လၵ်းၼၼ်ႉယဝ်ႉ။ ထိင်ထႅငႈ် ဝၼ်းၼိင်ႈမႃးသိၵ်းမၢၼ်ႈၶဝ်ႁၢင်ႈႁႅၼး် ေသသိပ်ႇဢဝ်သင်ႇၵႂႃႇၶိၼ်ႈႁ င်း
ယႃသိၵ်းၶဝ်တီႈဢမ်ႇပဝ်း (ဢွငႇ် ပၢၼ်း) ၸိင်ႈတႆးပွတ်းၸၢၼ်း ဢၼ်မီးၶၢဝ်းတၢင်းၵႆထႅငႈ် 90 လၵ်းၼၼ်ႉယႇယဝ်ႉ။
မိဝ်ႈဢဝ်တဝ်ၵၼ်းမၢတ်ႇၸဵပ်းသွငေ
် ၵႃႉလၵ်ႉမိင်းၼွငၵ
် ႃႂ ႇႁ င်းယႃလွႆလႅမ်ၼၼ်ႉ မီးၵၼ်းဝၢၼ်ႈ ပီႈၼွငႉ် ၸိဝ်ႉၶိဝ်း
ၵႂႃႇၸွမ်း 5 ေၵႃႉ။ ၵၺ်းၵႃႈၽွငး် သိၵ်းမၢၼ်ႈေတဢဝ်တဝ်ၵၼ်းမၢတ်ႇၸဵပ်းၵႂႃႇသိပ်ႇယတ်းယႃ တီႈႁ င်းယႃသိၵ်း
ဢမ်ႇပဝ်းၼၼ်ႉ သိၵ်းမၢၼ်ႈၶဝ် လၢတ်ႈဝႃႈ ၶဝ်ဢဝ်ပၼ်ႈၽွၼး် တင်းမတ်းၽႂဢ
် မ်ႇတၢပ်ႈၵႂႃႇၸွမ်း ၼႆေသ ဢမ်ႇ
ပၼ်ပီႈၼွငႉ် ၸိဝ်ႉၶိဝ်းၵႂႃႇၸွမ်းေသေၵႃႉ။ ၵွပ်ႈၼၼ် မိဝ်ႈလဵဝ် ပီႈၼွငႉ် ၸိဝ်းၶိဝ်း တင်းၵၼ်းဝၢၼ်ႈ ဢမ်ႇမီး ၽႂလ
် ်ႁ
ႂ ပ်ႉ
ႁ ႉၸွမ်းငဝ်းလၢႆးၵၼ်းဝၢၼ်ႈသွငေ
် ၵႃႉ ဢၼ်မၢတ်ႇၸဵပ်း ႁၢဝ်ႉႁႅငး် ၼၼ်ႉယဝ်ႉႄလႈပီႈၼွငႉ် ၸိဝ်ႉၶိဝ်းလႆႈမႆႈၸႂၸ
် ွမ်း
ေတႉေတႉၼႆယဝ်ႉ။
ပႃႈတႅငႉ် ၼႆႉပဵၼႄ
် မႈမၢႆႈေသမီးလၵ်ႈၸၢႆးသွငေ
် ၵႃႉ။ ၸၢႆးၶမ်းပၢင်ႇသမ်ႉပဵၼလ
် ၵ်ႈၸၢႆလိၼ်းသတ်းၶွင် လင်းဢႃႇ
ေၸႇယႄလႈပႃႈထၺ်း။ မၼ်းၸၢႆးမီးပီႈၼၢင်းသွငေ
် ၵႃႉ။
သိၵ်းမၢၼ်ႈဢၼ်ယႇဝႆႉတီႈတပ်ႉဝဵငး် ၵဝ်ႇၼၼ်ႉမီးမွၵ်ႈ 100 ပဵၼတ
် ပ်ႉၵွင် 66 ဢၼ်လၵ်ႉၶဝ်လမ်မႃး (သိၵ်းမၢၼ်ႈ
တပ်ႉဝဵငး် ၵဝ်ႇၶဝ်ပၼ်ႇပတ်ႈလႆၢႈၵၼ်)။ သိၵ်းမၢၼ်ႈၸႂ်ႉႁႅငး် သိၵ်းတီႈၼႆႈပႃးၼႂး် ၵၢၼ် ပိတ်ႇၼႃႈသိၵ်းေလႃႇ တိၵ်းပႃႇ
တီႇမႂ်ႇသင်ၸိင်ႈတႆး/တပ်ႉသိၵ်းၸိင်ႈတႆး SSPP/SSA တင်ႈႄတႇဝၼ်းထိ 06/10/2015 ၼၼ်ႉမႃးယႇယဝ်ႉ။ မိဝ်ႈ
ဝၼ်းထိ 26/10/2015 ၼၼ်ႉေၵႃႈသိၵ်းမၢၼ်ႈတပ်ႉဝဵငး် ၵဝ်ႇ ၼႆႉ ပွႆႇမၢၵ်ႇယိဝ်းၵွငႈ် လင် ၵႂႃႇၵႈႁ းၵႈ တၢင်းေသ
မၢၵ်ႇၵႂႃႇတၵ်းၼႂး် ဝၢၼ်ႈမၺ်ႇေတႃႇႄလႈႁဵတ်းႁ်ႈၵၼ်
ႂ
းဝၢၼ်ႈ လႆႈမၢတ်ႇၸဵပ်းႁၢဝ်ႉႁႅငး် ၽွငး် လႅၼႈ် ႁႃတၢင်းပၢႆႈ
မၢၵ်ႇသိၵ်းမၢၼ်ႈၼၼ်ႉမႃးယႇယဝ်ႉ။

ၵပ်းသိပ်ႇတွငႈ် ထၢမ်
ၸႆၢးေႁႃသႅင်

+66 (0) 62- 941-9600 (တႆး၊ ဢင်းၵိတ်း)

ၸၢႆးၶိၼ်းမႂ်ႇ

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

