ၽႈၼမ်းၼႂး် ၵႈလွငႈ် လွငႈ် ထင်ႉထၢၼ်ႇႁိၼၼ
် မ်ႉမထၵ်ႇယိဝ်းတၢႆ
ၽိၼ်တၢမ် းငဝ်းလၢႆး ၵဝ်ႉငဝ်ႈသၼ်ႇလႆႈၵၼ်းၸိင်ႈတႆး မၢႆ 02/2017
ဝၼ်းထိ 06/03/2017
ၽႈၼမ် းၼႂး် ၵႈလွငႈ် လွငႈ် ထင်ႉ ထၢၼ်ႇႁိၼၼ
် မ် ႉမ ႄၸႈဝဵ ငး် သီႇေပႃႉ ၺႃးယိဝ်းတၢႆထင်တီႈ မိဝ်ႈဝၼ်းထိ 26/02/2017
ဢမ် ႇဝႃႈပဵၼႁ
် ႆးမိဝ်းၽႂလ
် ်ၸ
ႂ မ်းလႂ်ေသ ႁဵတ်းႁ်ႈႂၵၼ်းဝၢၼ်ႈ တိၼ်ႇသၢၼ်ႈ ၵဝ် ႄႁ။
လင်းၸၢမ်ႇေၽႇ ဢႃႇယ (57)ပီ ဝၢၼ်ႈၼႃးၵၼ် ထင်ႉၼမ်ႉမ ႄၸႈဝဵ ငး် သီႇေပႃႉ ၸိင်ႈတႆးပွတး် ႁင်ႇ ေၵႃႉပဵၼၽ
် ႈၼမ် းၼႂး်
ၵႈလွငႈ် လွငႈ် ၸမ် း 4 ထင်ႉၼမ်ႉမ ၺႃးယိဝ်းတၢႆ တီႈႁိမ်း တိၼ် လွႆႁႆႈမၼ်း ဢၼ်မီးၽၢႆႇႁင်ႇၼႃးၵၼ် ၽၢႆႇၸၢၼ်းလၵ်း
ထၢင်ထၢၼ်ႇ ၼိဝ်သၼ
ဵ ႈ် တၢင်းၵႃး။ မၢၵ်ႇၵွငႈ် သီႇလၵ်ႈ တိဝ် ႉၺႃးတီႈၵွၵ်းႁ ဝ်၊ တီႈႁ ဝ်ၸ်၊ႂ တီႈမိဝ်း ၽၢႆႇသၢႆႉ ႄလႈၸွမ်း
ၶႅၼ။် ယိဝ်းတၢင်းၼႃႈႄလႈတၢင်းလင်။
ဝၼ်းၼၼ်ႉၸၢႆးေဢး လၵ်ႉၵၼ်းပဝ်းပွ ၵႈ် မိ ဝ်းႁိ ၼ်း တီႈ ဝၢၼ်ႈၼႃးၵၼ်ေသ လႆႈထပ်းႁၼ်တဝ်တၢႆလင်းၸၢမ်ႇေၽႇ ၼိဝ်
သဵၼႈ် တၢင်း ၽွငး် ၶၢဝ်းယၢမ်း 4.30 ဝၢႆးဝၼ်း။ မၼ်းၸၢႆးၼႅတ်ႈမိဝ်းႁင်ႉလၵ်ႈယိငး် လင်းၸၢမ်ႇေၽႇ ႄလႈၵၼ်းဝၢၼ်ႈ
ၼႃးၵၼ်မႃးလမ်းလႃး၊ ၵၼ်းဝၢၼ်ႈေၵႃႈပၢင်းဢဝ် မၼ်ၸဝ် ႈ ႄလႈႁ ဝ်ပဝ်ႈ (ဢၵ်ႉၵထ) ၵႂႃႇတၺ်းတဝ်တၢႆလင်း ၸၢမ်ႇ
ေၽႇ တီႈသၼ်။
ၼႂး် ဝၼ်းၼၼ်ႉၵၼ်းဝၢၼ်ႈၸိဝ်းႁဵတ်းၵၢၼ်ၼးႂ် ႁႆႈဢၼ်ယၢၼ်ၵႆၵၼ်တင်းႁႆႈလင်းၸၢမ်ႇေၽႇ ၼိင်ႈၽႃႇလင်ႇ (မွၵ်ႈ 200
မီႊတႃႊ) ၼၼ်ႉေၵႃႈလၢတ်ႈဝႃႈ ၶဝ်လႈႆ ငိၼး် သဵငၵ
် ွငႈ် သၢမ်သႇီ ၵမ်း ေမႃးမႃးတၢင်း ႁႆႈ လင်းၸၢမ်ႇေၽႇယႇ ၽွငး် ၼၼ်ႉ
ၶဝ် ဢမ် ႇႁတ်းဢွၵႇ် တၺ်းၼႆယဝ်ႉ။
ဝၼ်းထိ 27/02/2017 ၼၼ်ႉ ၸဝ်ႈၼႃႈတီႈ ပလိၵ်ႊမၢၼ်ႈႄလႈေမႃယႃ တီႈဝဵငး် သီႇေပႃႉ မႃးၸႅတႈ် ထတ်းတၺ်းေသ
ဢဝ်ပႃးမၢၵ်ႇၵွငႈ် ႄလႈသိဝ်ႈမၼ်း မိဝ် းၵႂႃႇ။
ဝၼ်းထိ 28/02/2017 ၼၼ်ႉလၵ်ႈလၢင်းၼၢင်းေမးမၼ်း ႄလႈၵၼ်းဝၢၼ်ႈၶဝ် ၸင်ႇလမ်းလႃးၶၢပ် ႈတဝ် မၼ်းယဝ်ႉ။
လင်းၸၢမ်ႇေၽႇၼႆႉ ႁၢပ်ႇၵၢၼ်ၽႈၼမ်းၼႂး် ၵႈလွငႈ် လွငႈ် တီႈၼမ်ႉမ မႃးၶၢဝ်းတၢင်း (30) ပီေတႃႇထိင်ဝၼ်းလိၼ်းသတ်း
ၸၢတ်ႈပၢၼ်။ ၵပ်ႉၵႈၵၼ်တင်းပႃႈၼၢင်းသႅငဢ
် းေသ မီးလၵ်ႈလၢင်းႁ မ်ႈၵၼ် (5) ေၵႃႉ၊ 1. ၼၢင်းမျႃႉေလး၊ 2. ၼၢင်းမျႃႉ
ေထး၊ 3. ၼၢင်းမျႃႉၶိၼႇ် ၊ 4. ၸၢႆးၺၢၼ်ႇ၊ 5. ၼၢင်းမျႃႉၸိငး် ။ လင်းသၢင်ႇေၽႇၼႆႉဢမ်ႇယၢမ်ႈႁဵတး် ၽိတး် ၼိဝ်ၽၸ
်ႂ မ်းလႂ်
ၼႆယဝ်ႉ။

ထင်ႉၼမ်ႉမ ၼႆႉပဵၼတ
် ီႈဢၼ်ဢၵ
ွ ်ႇထၢၼ်ႇႁိ ၼေ
် သလိဝ်းလင်ဝႆႉ။ ၶွမ်ႊပၼီႊဢၼ်ၶတ်းထၢၼ်ႇတီႈ ၼမ်ႉမ ၼႆႉပဵၼၶ
် ွမ်ႊ ပ
ၼီႊ ငၺ်ႇယီႇပႄလး ၶတ်းထၢၼ်ႇတီႈၼမ် ႉမ မႃးတင်ႈႄတႇပီ 2004။ ဢွငႈ် တီႈၶတ်းထၢၼ်ႇယႂ်ႇလင်ၼႉႆ ယႇ တၢင်းႁင်ႇ
ဝၢၼ်ႈၼႃးၵၼ် ႁၢင်ႇၵႆမွၵ်ႈ ၼိင်ႈၵီႊလဝ်ႊမဵတ်ႊ။ လွငႈ် ၶတ်းထၢၼ်ႇႁိ ၼၼ
် ၼ်ႉႁဵတး် ႁ်ႈႂမီးလွငႈ် တမ်ႉတိဝ်ႉ သၼ်ႁႆႈၶိငး် ၼႃး၊
ၼမ်ႉတီႈၸႂ်ႉတိဝ်း ႄလႈလမ်း ထၺ်ႈၸႂ် ၸိဝ်းၼႆႉပႃးယဝ်ႉ။ တင်ႈႄတႇပီ 2016 မႃးၵၼ်းဝၢၼ်ႈထင်ႉ ၼမ်ႉမ လၵ်ႉသၢၼ်
ၶတ်း လွငႈ် ၶတ်းထၢၼ်ႇၼႂး် ထင်ႉၼမ်ႉမ ေသတၵ်းယွၼး် ႁ်ႈႂၵိတ်းၵၢၼ်ၶတ်းထၢၼ်ႇ တင်းမတ်းယႇ။ ၵၺ်းၵႃႈ ၼႂး် လိၼ်
ေမႊ 2016 ၼၼ်ႉ သိၵ်းမၢၼ်ႈပိတ်ႇၼႃႈသိၵ်းယႂ်ႇလင် ၸႂႉ် ပႃးၶိင်ႈမိၼတ
် ိၵ်း ၸးပႃႇတီႇ မႂ်ႇသင်ၸိင်ႈတႆး/ တပ်ႉသိၵ်း ၸိင်ႈ
တႆး SSPP/SSA ပိဝ်ႈတႃႇဢဝ်ႁ မ်ႇလမ်ႈပၼ် လွင်ႈၶတ်းထၢၼ်ႇၼၼ်ႉယဝ်ႉ။ ၽွငး် ၼၼ်ႉမီးၵၼ်းမိ င်းလႆႈ ၺႃး ၶႃႈတၢႆ၊
တိၺ ွပ်း၊ ေပႃႉထပ်ႉ ၸိဝ် းၼႆႉ။ ယၢမ်းလဵဝ် သိၵ်းမၢၼ်ႈမိ င်းယႆမၢႆတပ်ႉ 325 ႄလႈ ၸမ်းသိၵ်းပီႇတၸိတႉ် ဝၢၼ်ႈပၢင်ႇ သွင်
ၸမ်း ႁႅငး် ၵၼ်းဢမ်ႇယွမ်း 100 ႁ မ်ႈၵၼ်တင်ႉၼိင်ပၵ်းသဝ်းဝႆ ႉတီႈၶဝ်ၼၢင်းၾႃႉ ဢၼ်ယၢမ်ႈပဵၼပ
် ၢင်သဝ်း တပ်ႉသိၵ်း
ၸိင်ႈတႆး SSPP/SSA မႃး။ ၶဝ် ၼၢင်းၾႃႉၼႆႉ ယႇတၢင်းၸၢၼ်းၼႃးၵၼ် ႁၢင်ႇၵႆၵၼ်မွၵ်ႈ 4 ၵီႊလဝ်ႊမဵတ်ႊ။
မိဝ်ႈၼႂး် လိၼ် ၾႅပ်ႊပ ႊဢႃႊရီႊ 2017 ၼၼ်ႉ ဢးတဵငး် မိၼႉ် ၸမ်းၶွမ်ႇပၼီႇ မႃးထပ်းလင်း ၸၢမ်ႇေၽႇ တီႈႁိ ၼ်းမၼ်း
ေသ လၢတ်ႈလွငႈ် ေတယွၼး် ၸၢမ် းၶတ်းထၢၼ်ႇတီႈႁ ဝ် ၼႃးၽႃႉဢၼ်ယႇတၢင်း ဢွၵ်ႇၼႃးၵၼ်ေသ ႁၢင်ႇၵႆၵၼ်မွၵ်ႈ 2
ၵီႊလဝ်ႊမဵတ်ႊ တၢမ်ဢၼ်ယၢမ်ႈလၢတ်ႈၵၼ်ဝႆႉၼႂး် ပီ 2016 ၵၺ်းဝၼ်း ၼၼ်ႉၶဝ်ဢမ်ႇလႆႈတၵ်းလင်းသင်ၵၼ်။ ႁ ဝ် ၼႃး
ၾႃႉ ၼႆႉပဵၼဢ
် ွငႈ် တီႈလႅငႇ် ၼမ်ႉ ၶိၵ်ႉၶၢႆး တွၼႈ် တႃႇၵၼ်းဝၢၼ်ႈထင်ႉၼမ်ႉမၼၼ်ႉယဝ်ႉ။ ၶွမ်ႊပၼီႊ ငၺ်ႇယီႇပႄလး
ၶတ်းၸႂႁ
် ႃတၢင်းၶတ်းထၢၼ်ႇ တီႈႁ ဝ်ၼႃးၾႃႉ ၼႆႉတင်ႈႄတႇပီ 2009 ယဝ်ႉ ၵၺ်းၵႃႈၽွငး် ၼၼ်ႉၸဝ်ႈၼႃႈတီႈပႃႇတီႇမႂ်ႇ
သင်ၸိင်ႈတႆး/တပ်ႉသိၵ်းၸိင်ႈတႆး တိၼ်းဢမ် ႇပၼ်ၶၢႂ င်ႉၶတ်း။
လွငႈ် လင်းၸၢမ်ႇေၽႇ ၺႃးယိဝ်းတၢႆၼႉႆ ႁဵတ်းႁ်ႈႂၵၼ်းဝၢၼ်ႈလွမ်ၵဝ် ႄႁ ေသႁဵတ်းႁ်ႈပဵ
ႂ ၼလ
် ွငႈ် ဢမ်ႇၶႂ်ႈမီးၽႂလ
် မ
်ႂ ႃးႁတ်း
သိပ် ႇႁပ် ႉပၼ်ႈၽွၼး် ၽႈၼမ်းၼႂး် ၵႈလွငႈ် လွငႈ် တႅၼး် ၵႂႃႇ။
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မၢၵ်ႇၵွငႈ် ဢၼ်ယိဝ်းလင်း ၸၢမ်ႇေၽႇ

ၵဝ်ႉငဝ်ႈသၼ်ႇလႆႈၵၼ်းၸိင်ႈတႆးႁဝ်းၶႃႈ သၢၼ်ၶတ်း လွငႈ် ၶႃႈႁႅမ်ၽႈၼမ်း တင်ႇဝင်းၼႂး် ပိၼ်ႉတီႈ ၼႆႉေသ သၢၼ်ၶတ်း
လွငႈ် တိၵ်ႉမီးၵၢၼ်ၶတ်းထၢၼ်ႇၼႂး် ထင်ႉၼမ်ႉမႄလႈ ဢဝ် သၵ်
ိ းမႃးဢဝ်ႁ မ်ႇလမ်ႈထၢင်ထၢၼ်ႇ ဢၼ်ၸၢင်ႈႁဵတး် ႁ်ႈႂသိပ်ႇ
ပဵၼပ
် ၼ်ႁႃယင်ႈ ယၢင်ႈၵႂႃႇၶၢဝ် းယၢဝ်းထႅငႈ် ၼၼ်ႉယဝ်ႉ။

ၵပ် းသိပ် ႇတွငႈ် ထၢမ်

ၸၢႆးေႁႃသႅင ်

+66: (0) 62- 941-9600

(ဢင်းၵိတး် ၊ တႆး)

ယိငး် လွၼႉ် လႅငး်

+66: (0) 63-838-9029

(ဢင်းၵိတး် ၊ မၢၼ်ႈ)

